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10 O Senhor D. Affonío, unico do nome, Duque de Bragança. 

__________________________ J/\--------------------~~--
( D Air r. .. :r d on d · · d A lncan•" D. l'abcL ) :11 • rron10, .LY.&arqucz ~ .rernan o, pr1maro o nome, r. .. 1; 

Valença. Li'Cl,X. Duque de Bragança. 

------~~----------!\-------------~----
(. 1 r:', Fcmando IL D. J<>1õ, O>ndcf- D. AIFonf o, O s.nhor D. Brite1 ,. Mlll'- D. O.Uormr, ~ Catharina.) 

Duque de Bra· aaveJ de Portugal. Conde de Fa• D. Alvaro. qucz1 de Villa· Condeífa .de 
gança. ro. L.Yill. Li'V.lX. RcaL Loulé. 

~\ 
l , ~ D. Jayme , unico do nome, 

. Duque de Bragança. 
D.Diniz. 
L.Ylll. 

14 D. Theodolio I. 
Duque de Bra• 

A Infanta D. ConO:antino, ó. FuJgencio, D. n Theoronio, D. Joanna, D. Eugenia, 
D. lfabd. Vice·Rcy da ln- Prior de Gwma· Arccbif po de Marqueza Marqucza de 

dia. rács. Evora. de F.lchc. Ferreira. gaaça. 

e\-----~ 
15 D. Joa5 I. D. Jayme, COmmen- D.lfabcJ, Du· D.Franciíco de Bragança, do 

Duyue de dador de Moreiras. qucza de Ct· Coníelho de Etbdo. 
Bragança. mmha. 

--~~J/\__~--~~~--------~------------------------------~----:~----( 1 
16 D.Thcodofio li. 011· D.Maria. D. Serafina, Mu- D. Oui;irte. D. Alexandre, Ar· D. Filippe, Commen• 

que de Braganç.i. queza de Vilhena. Li'll.YIII. ccbifpo de Evora.. dador de Monf&rá.. 

--~~--~/'--~----------------~--------------------~~--~-
( 17 D. J o aõ !V. Rey de O lnliontc O. D. Calbuina, D. Alaandtt. ) 

PortugaL Li11.rll. Duarc~ 

HISTQ .. 
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HISTORIA 
GE.NEALOGICA 

J 

-DA CASA REAL 
P O R T U G U E Z A. 

CAPITULO J. 
Do Smbor D. Ajftmfo, flflito tio nome, primeiro Duqut J, 

Br11g11n~4, Con e de Barcellos, O"t. 

EM o s efcrito a origem ' e 
gloriofa fuccefiàõ dos antigos 
Monarchas Portuguezes , os 
cafamentos , e alianças, as di· 

1 verfas linhas , que próduziraõ, 
, ~~g~llJ e como mutuamente davaõ, 
.. .-.;,,.J ~ . e recebiaõ o fangue dos mayo. 

res Reys da Chriítandade , e como quebrada a pri· 
mogenitura fe feguiaó os ~mediatos à Coroa , e 

Xom.V. A ii tam· 
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2 Bifloria íjentalogica 
tambem algumas vezes retrocedendo os gráos, buf: 
cara ó a lua mefma varonia , para que fe conf ervaífe 
na mefma felicidade o feu Real fangue, da forte, que 
temos vifto nos Livros antecedentes ; e depois de 
taõ larga defcendenda parece refta\ra pouco, que 
dizer da pofteridade da Cafa Real Portugueza. 

Porém nefte Livro, e nos que fe feguem , fe 
verá como eíla fe dilatou na fecundidade da Sere· 
niffima Cafa de Bragança~ taõ grande em Eílados , 
que nenhum Infante neíl:e Reyno a teve femelhan .. 
te, e taõ poderofa entre todas as mais da Europa, 
que naó lograraó o caraéler da Soberania, que qua· 
fi fe chegou a divifar eff:e na elevada diíl.inçaõ, e 
trato defl:a grande Caía, a quem nenhuma outra ex
cedeo ~ nem ainda igualou em Hefpanha, onde , co-

Sala:zar deCallro, Hif· mo já advertiraó alguns Authores, tem fido os feus 
toria da C•Ía de Lara, 'I. f' h ] fiffi d . d . r. l · 
tom.1. liv.1. cap. '· lú.onarc as ze o 1 imos a authonda e umvena , e 
Roman. Hiflor. da ca.. do nome de Principe que f ómente he permittid<> 
ía de J:Sr•gan~, m, f. ' 

. aos fucceífores da Coroa , o que naõ fuccedco em 
Alemanha, e outros Reynos; porém ·nem ainda na 
Europa houve outra alguma Cafa taú poderofa, co

Philippus Cluverius, mo com admiraçaõ efcreveo Filippe Cluverio na 
lnirod. Geogra~h .• li_v. lntroducçaó da fua Geografia, quando fallando de 
2. cap. ~· ed1ttoms p l d" À ~J • r • • • • l • 
Lugduni Bacavorum, ortuga JZ : t ru maxrme ·mrrerrs ; reperrn 11e1c 
an. 16J4 quod haud.facile aliàs toto Orbe terrarum : Jcilicet 

Ducem in Portugal/ia, nomine Brigantinum, cui ter
tia pars Regni pareat. E affim baíl:a dizer, que os 
Duques de Bragança eraõ Senhores da terceira par· 
te do Reyno, como com verdade efcreveo Cluve .. , 

no, 
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da Cafa 'R.tal Portug. Liv. 1' I. 3 
rio, naõ í~ndo facil de achar em todo o Mundo ou· 
tra femelhante Cafa à de Bragança: a qual depois 
fe elevou ao ultimo cume da gloria dos monaes ~ 
que he a foberania taõ appetecida , por naõ reco• 
nhecer em outrem fuperioridade , e depender f 6.-. 
mente de Deos, e todos os Vaífallos da f ua vontade' 
Deíla forte refplandeceraõ grandes Caías coroadas 
da Magefl:ade, em que confiíl:e o refpeito univer .. 
fal, com que faõ veneradas em todo o 1\ilundo. 

A eíl:a immenfa eleva~aõ da Magef\:ade , a que 
fobirao as grandes Familias do Mundo, fe feguio 
aquelle natural defejo de íe perpetuarem , vivendo 
na poff:eridade, para o que politicamente fe fazia 
do feu mefmo fangue depofito em diver!as linhas 
·da lua propria Familia, para que nella fe continuai= 
{e a gloria dos feus predeceífores nas contingencias 
do tempo, e nos defcuidos da natureza, e com ef
ta bem advertida politica, parecia eternizaremfe nog 
feculos vindouros. Porém todo eíl:e cuidadofo dif .. 
v.elo, com que {e ef\:abeleciaó na dominaçaõ das gen.t 
tes em huma como infallivel pofteridade, veyo por 
muitas vezes a faltar extinguindofe Reaes Cafas, e 
grandes Familias, pelo que fe exaltaraõ outras com· 
bem ditferentes caufas ; porque humas vezes pelo: 
direito do fangue, outras por efcolhidas , e adopta·· 
das, e rambem outras por violencia, porque a am ... 
biçaõ nos homens traz quafi a mefma antiguidade 1 

9ue a fua origem do principio do Mundo. . 
Q.uebrada a Real ferie da f uccelfaõ dos R eys 

de 
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Htfloria_ qenealogica 
de Portugal no infe1ice Rey D. Sebaíliaõ, retroce
deo a Coroa, bufcando ao Infante Cardeal D. Hen.-

. rique , como V araõ mais proximo daquella linha , 
como já efcrevemos no feu lugar ; e devendo pela 
mefma caufa na fua falta bufcar Principe da fua 
mefma varonia, e do feu mefmo fangue, em quem 
tambem fe achava o direito da repreíentaçaõ, que 
do fatal eflrago, que padeceo o Reyno, tinha re· 
fervado a Divina Providencia na Sereniffima Caía 
de Bragança, taõ excelfa , e efdarecida com Reaes 
alianças , que antes de fobir ao Throno era taó 
exaltada em grandeza, como em parentefcos, por
que da fua mef ma Caía tinhaó recebido fangue os 
Emperadores, Reys, e Principes da Europa, achan .. 
do-fe com os Senhores della por muitas vezes em 
gráo muy propinquo, como temos viílo neíla met- _ 
ma HHloria , e ella o irá repetindo muy clara , e 
dHlintamente na fuccelfaó dos Principes defta 'Real 
Caía. E pertencendolhe por hum direito indifpu· 
tavel a Coroa dos Reynos de Portugal , eíl:eve efl:a 
Sereniffima Cafa fofrendo por feífenta annos a vio
lencia do poder; até que gloriofamente recuperada 
~ Coroa pelo valor dos feus mefmos Portuguezes , 
auxiliados do favor Divino, fobio ao Throno Luíi
tano, revivendo nelle a varonia dos Reys de Portu
gal ' em que teve fatisfaçaõ aquella infallivel pro
meífa de ChrHlo Senhor Noífo ao Inviélo Rey D. 
Affonfo 1. no Campo de Ourique, para que depois 
na defcendencia de feu fetimo neto, outro Affonf o, 

. fe 
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Ja Cll{Ã 'R.(al Portug. Liv. l'L S 
fê viffe o cumprimento daqueUa profecia, e le efla· 
belecelíe a Monarchia na fua defcendencia com a 
obfervancia. das Leys mais importantes , como faó 
as Cortes de Lamego, para que affim fo.ífe perpetua 
a gloriofa defcendencia .daquelle Santo Rey, con• 
tinuando-fe a f ua varonia nos Duques de Bragança, 
~ue tiveraõ principio na maneira feguinte. 

· O Senhor D. Aifonto , unico do nome , pri- s M '- L r. 
• e. filh IR antM, onarcr. u • me1ro Duque de Bragança, 1oy o de ey D. ran.8. Iiv. J. c:op. ,. · 

J ~ 1 d D I p· fi { · Roman , Hifiona da oao o • e e . gnez ires, como ca e cri to no Cafa de Bra,.ança pan. 

Cap. I. do Liv. III. pag. 45. Nafceo no Caílello 3. cap.1. m. ', 

de Veiros na Provinda de Alemtejo, em tempo, 
que EIRey feu pay ainda naõ tinha empunhado o 
Sceptro, e era Meílre da infigne Ordem de Caval-
Jaria de S. Bento de Aviz. O anno do feu natci- Brandaõ, Mon. Lurrr. 
mento parece por boas conjeél:uras fer o de 1J70 ,. part•S! c.s6• h•L 'Si. 
como adiante direy. Seu pay o mandou crear na 
Cidade de Leiria com authoridade , e lhe deu por 
Ayo a Gomes Martins de Lemos, que depois foy. 
Senhor de Oliveira do Conde , e do Confelho do 
mefmo Rey , de quem fez grande eílimaçaõ pela 
fua prudencia , e authoridade , como 1e lê na Hi1- Oa.ndara ' Arnm., y 

• , Triunfos ac Chltza, 
tona daquelle tempo , Fidalgo def cendente dos do cap. 2 1. foi. 2 • , • im· 

feu appellido em Galiza, o qual em illufire poíl:eri-· ~:~~id~m 166J· cm 
dade conferva a fua memoria na varonia dos Con- Salazar , Hifioria da 
d d S . d d"ffi li.d Cala de Lara, tom.z. es e oure, am a que com 1 erente appe 1 o. foJ. 7~ 3 • 

N aõ affinaõ o tempo, e lugar do nafcimento 
âo Senhor D. Aifon{o os Authores antigos ; porém 
he opiniaõ confiante , que foy no referido Caílello 

· de 
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Bifloria fjenealogica 
de V eiros. Huma lembrança, que vi em hum pa· 
pel avul[o, e de letra moderna, diz, que nakeo em 
Lisboa a 2 de Agoílo do anno de 13 77 , e fora bau· 
tizado na Fregueíia da Magdalena: com ell~ fe ti
rava toda a duvida, fedo mefmo papel fe nao con
vencera fer apocrifo, pois pondo os calamentos def. 
te Príncipe, he com differentes datas das Efcrituras 
authenticas, que naõ padecem duvida, porque o 
primeiro o poem no anno de 1402, que foy no de 
140 1 ; e no fegundo ainda he mais def proporciona
do o erro , porque o faz cafado no anno de 14J o , 
dez annos depois deíle fegundo cafamento , porque 
foy feito o contrato delle no anno de 1420, como 
adiante íe verá. Eíle papel def prezamos por naõ ter 
legalidade alguma, que o acreditaífe, porque com 
femdhantes noticias nos naõ detemos por inuteis, 
nem deíl:a fizeramos memoria, fe depois a naõ vira .. 
mos impreífa na C ollecçaô dos Documentos para a$ 
Memorias de/Rey D.]oaó o 1. pag. 108, e pelo in· 
veroGmel da noticia, della naõ nos podemos fervir, 
ficando na mefma efcuridade, em que nos deixaraõ 
os antigos. 

Tambem os noffos Eícritores pela mayor p~r..; 
te fazem, contra a ordem commua, tronco, e Fun
dador da Caía de -Bragança ao Santo Conddlavel 
D.Nuno Alvares Pereira, alfentando fer elJe o prin· 
cipio , e primeiro fundamento deíla Sereniffima Ca
ía. No que fe enganaraõ levados das virtudes , e 
gloriofas ac~oens, com que· efte Heroe fe fez ceie_. 

bre 
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I 

J4 Ceftz" 'Rf al Portug." Liv. P L ·7 · 
. bre no Mundo , devendo com mayor reflexaõ ver 
: a parte , que o Conde tem f ómente neff:a Cafa. 

Porque ainda, que o Condeftavel concorreo muito 
· para o feu eR:abelecimento , naõ foy mais, que com 
· o dote, que deu a fua filha-D. Brites Pereira quan
, do cafou com o Senhor D. Affonfo, ordenando, 
· que aquelles taes bens , com que a dotava , andafiêm 

nos defcendentes de fua filha ; e naó tendo ella ge
. raçaõ, queria que voltaífem a elle fe vivo foffe, ·e 
. aos feus herdeiros na parte; que tocava aos bens da 

Coroa, porque dos livres como proprios de fua · fi-
lha poderia te.A:ar na fórma , que quizeffe , naõ lhe 
t1ando, nem promettendo mais do que a Efcritura 
refere, . de que adiante trataremos, refervando para 

. li muitos bens, e eflados , que depois quando mu
dou de vida , deixando totalmente o Mundo , re
parti o por feus netos, como. veremos , os quaes po· 

· deriaõ fazer Caías diíl:inélas, fe· a cafualidade os naõ 
unilfe, como depois fuccedeo, e já na Infanta D. 
Ifabel fe vio noLiv. III. ê· V. De mais, queEI-

. Rey D~Joaõ concorreo largamente para eíle cafa
mento nas doaçoens , com que dotou ao Senhor 
D. Affonfo feu filho, e depois com merces novas, 
e outras dos Reys D. Duarte, e D. Affonfo 'l. fe 
accrefcentou tanto etl~ Cafa, que fe fez muito .po
derofa na peífoa do Senhor D. Affonfo. E affim 
como o tronco da Sereniffima Cafa de Bragança he 
ElRey D.Joaõ 1. hefómente o feu Fundador o Se
nhor D. Affonfo, ficando entaõ diflinél:a , e fepara-

Tom. V. B da 
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8 Hjloria qenealogica 
da da Real. O que he claro, e fe vê no Conde D. 
Henrique, que he o principio , e tronco da Real 
Cafa Portugueza , feparado, e tranfplantado da Ca· 
fa Real de França, e por iífo fica fendo o tronco 
dos Reys Portuguezes. E por efta caufa quando 
os Genealogicos , e Hiíl:oriadores Francezes formaó 
a Arvore da Caía Real de França, produzem como 
Ramo daquella antiga, e Real Caía, a de Portugal, 
fem que a eíl:e Principe fe poílà tirar a gloria de f er 
o tronco da Real Familia Portugueza o haver re· 
cebido hum Reyno em dote, que elle com o feu 
valor adiantou, e depois eílabeleceo na fua pofieri· 
dade o Magnanimo Rey D. Affonfo feu filho. Da 
mefma forte fica fendo o Senhor D. A.tfonfo tron· 
co , e principio da Sereniffima Cafa de Bragança , 
quando a feparamos da Real, porque a fua peífoa a 
elevou à grandeza, que teve , e depois os mereci
mentos de taõ alta reprefentaçaõ nos Sereniffimos 
Duques feus gloriofos fucceífores com as Reaes 
alianças, como veremos neíl:e Livro. 

No tempo, que EIRey D.Joaó fcu pay go· 
vemou eA:e Reyno como Regente, o teve occulto, 
e fóra do Reyno , porque fe queria moílrar indiffe. 
rente na f ucceífaó ; mas naõ achamos aonde. Ef. 

· te devia fer o motivo, porque EIRey eílimando tan· 
to eíl:e filho o legitimou . taõ tarde , porque o naô 
fez fonaõ depois de ter Rey, e de o haver fervido 
com valor nas acçoens mais arriícadas , acompa· 
nhando·o na guerra contra Caftella. ~ Com elle en· 

trou 
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Ja Cefa 'Rf ai Port'!g·, ,Liv. Y L !J 

trou efle Principe no Reyno de Galiza na Era de 
l 4 5 (> ; que correfponde ao anno · d~ Chrifio 141 B ·, F • l 
Ónd d.d T d . d'· h · . d fi . . ermo orts, Chron. e ren 1 a uy, epo1s e um aperta o itto, e deIR~y D .. Jo"õ 1. i·ari. 

h~vendo de entrar na Cida~e no dia 26 deJulho do ;· :~1r;;,:~~ª relo Ar· 

dito anno, o armou·Cavalleiro, fegurfdo o eftylo da• cchifro l;. I~odrigo, 
quelles tempos. . . '· . cap. 7~· foi. ~oo. 

· Contava o Senhor D. Aff'onto' trinta annos, 
quando EIRey feu pay · fe deliberou ·de lhe dar ef- Roman' EiOoria da 

rr. . . . r D B . p ' Caía de Brag~11ça, par-
tado, e amm trat0\1 de o caiar com . ntes e .. te~· up. 1. m. 1.. 

reira, que pelos dotes da natureza , qu~lidade illuf. 
tre da fua peífoa, e fer herdeira de huma Cafa rica, 
era fem contro,~er{ia' o ·mayor cafam~nto do Rey• 
no, p~r filha unica do Con<leftavel D. N une Alvares 
Pereira, a quem EIRey já tinha propoílo para genro 
o Infante D. Duarte, fuccdfor do Reyno, e elle 
naõ por Cortezaó, mas Politico recufou , com o juf. 
to motivo de eílabelecel'. do feu opulento Eílado hu· 
ma grande Cafa. A e!l:e fim parece legitimou El- Prova num.i. 
Rey efl:e filho com as claufulas mais relevantes , 
~ue póde defcobrir o amor , a equidade , e efHma• 
çaõ, que fazia delle: fuy a Carta paífada em Lisboa 
por Martim v"' az a 20 de Outubro da Era 14J 9, que 
he o anno de ·chriílo 1401 ; e he para advertir, que 
naõ eíl:ando ainda o Senhor D. Aífonfo cafado , fcu 
pay lhe chaane Conde, dizendo: O Conde D. Af-

fi'!fo meu jiiho , de que tê infere, que fendo os con
tratos do calãmento pofferiores a efla Carta, antes 
de (e effeituar o matrimonio EIRey o nomeava re· 
lo Conde D. Affonfo, caraaer, que ilevia gozar an • 

. Tom.V. B ii te~ 
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I o Htjloria qenealogic4 
tes de íer Conde de Barcellos, e parece , que efla 
noíTa inferencia naõ p6de ter duvida, pois com a 
Eícritura do cafamento fe verifica, porque nella o 
Conddlavel diz eflas palavras : Faço pura doaçom 
baledoira entre bivos para fimpre que nunca peffa flr 
1·evogadJ ao Conde Dom A/fonfa filho de meu Senlzot 
E/Rey, em c'!famento com a Ccndeffa D. Beatxiz mi· 
11/za filha , u e. EIRey no dia, em que elle cafou; 
lhe fez huma dclçaõ , e nella lhe char.aa Conde de 
Barcellos, o que quanto a mim faz huma prova in· 
dubitavel de que antes do feu matrimonio fe inti
tulava Conde D. Affonfo, e depois lhe chama de 
Barcellos para fàtisfuzer ao CondeR:avel , que lhe 
pediC1, que vifto dimittir de fi o Condado de Barcel· 
los , fe chamaífe feu genro Conde da dita V i11a, o 
que ElRey outorgou com goílo. N aõ havia ate 
aquelle tempo en1 .Portugal mayor caraél:er, que o 
de Conde, e em toda Hef panha por muitos f eculos 
foy eA:e o immediato ao Real. Depois de palfa. 
rem muitos annos adiante o riveraõ no de Duques 
os Infantes feus irmãos. Dotou o Condeílavel a 
fua filha a Villa , e Caff:ello de Chaves, con1 feus 
term<>il, o julgado de Monte-Negro, o Caftello, e 
Fortaleza de Monte-Alegre, as terras de Barrofo, 
Baltar, Paços, e Barcellos, que faõ nas Provincias ~e 
Entre Douro , e Minho , e Traz os Montes com 
todos os feus termos, honras, e jurifdicçoens, Civil 1 

e Criminal, com os Padroados das f uas Igrejas , as 
Q..uintas de Carvalhofa 2 Covas , Canedo, Sarraçaes, 

Godi· 
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Godinhaes, S. Fins, Touga, e os Cafaes de Bullel
lo com todas as fuas honras, e coutos, e com todo 
o direito , que havia nas ditas Villas, e Lugares ; e 
finalmente as Quintas de _Axoara , e de Poufada , 
com a condiçaõ, que o Conde as poífua com a di· 
ta fua filha em quanto viverem; e que em cafo, que 
morrelfe o dito Conde , ficalfem a fua filha, e fale
~endo ella, a leu 61~0, e por fua morte a feu neto; 
ou bi.fi1eto por linha direita , e. legitima ; parece, 
que antevendo o que havia de fucceder CJD fcu ne
to D. Atfonf o , porque diz ellas palavras : E fale
cendo o.filho mayor, e Jeus deftendentes.fam herdeiro 
lidimo, 'dfim como dito he, fique f!O outro.filho do dito 
D. Aflonjõ, e da dita minha #lha, .fa os ozrverem , e 
dei /J~nliam a /Cu Neto, e B..!fneto , e flus dqcenàen• 
tes' fo a condicom do primeiro' e no ahendo /zi filho, 
011 Neto , ou B!Jneto , oi1 otro barom <JUC Jeia erdeiro 
/idimo , que de_;cenàtJ áelles ambos como dito he, entom 
fiquem à .filha lidima fe a ouverem, ou Neta, ou Bi(
neta, ou /êus ci'o/cendentes lidimos, em tal guifa que 
fempre juntamente os ditos hens ajam lzuma pejjoa co
mo dito he. De forte , que naó queria fenaõ que 
andalfem unidos em huma í6 peífoa na f6rma, que 
o determinava. Foraõ feitos eR:es contratos doca
famento em Friellas em o 1 de N ovemiJro da ErJ 
14}9, que he anno de Chrillo 1401, pelo Tabaliaõ Prova oum.i. 
J oaõ Ayres ; teftemunhas V afco Annes , Conego 
de Lisboa; Fernaó Domingues, Thefoureiro do 
Conde; e Vicente Lourenço, morador em Almada, 
. criados 
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1 ~ Htjloria qenealogica 
criados do Conde, e affinou f ómente o CondeRavel,. _ 
-a que parece naõ affiftiraõ mayores peífoas; porque 
ellas deviaõ fer as teftemunhas defia doaçaõ , em 
que dotava fua filha : o que EIRey approvou , . e 
confirmou depois ElRey D. Duarte por huma 

Prova num.~. Carta feita em San tarem. Efie foy o dote, que o 
Condeílavel deu a f ua filha, e depois na repartiç~õ, 
que fez com feus netos , e em outras occaíioens, fe 
11juntou na Cafa tudo o que o Condeílavel po<fuia~ 
EIRey para moíl:rar o goílo, que tinha deíl:as vo· 
das' no dia ' que fe celebraraõ ' que foy o de 8 de 
Novembro <lo referido anno, com outra doaçaõ do
tou ao Conde D. A tfonfo, fazendolhe merce das ter· 

Provanum.4. ras, eJulgados de Neiva, de Aguiar de Neiva, de 
Darque, de Perelhal, de Faria, de Rates, e de V~ er
moim, com ~odos feus termos , e coutos , com to
das as jurifdicçoens , mero, e mixto Imperio, aífim 
como elle as- gozava, e poíf uia; determinando a fuc .. 
ee!faó dellas na mefma fórrria, que temos referido o 

· 'fizera .o Condeff:avd nas que deu em dote a fua fi. 
Chr~n. do dito Rey, lha, preferindo a ffnha legitima do filho, neto, ou 
P1''" :. 'ªP· 10+ bifneto, e na falta defta a da filha mayor, ou neta, 

corroborando tudo com o poder Real, e abfoluto. 
Deffa forte ficou a íuccelfao detla Cafa de juro, e 
herdade , fem fer comprehendida na Ley A'!enta1, 
c:omo EIRey D. Duarte declarou, e fe dirá adian
te ; por cuja caufa os Duques de Bragança naõ tira· 
vaó mais que confirmaçaó dos feus Efiados em vir· 
t~de das Le_ys Municipaes , como fe vé das C2rtas · 

patcn· 

...... 
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patentes, que ajuntamos. Celebraraõ-fe eílas vodas 
cm a Cidade de Lisboa com a afüfiencia dos Reys; 
e Corte, com todo aquelle apparato digno de hum 
_filho , que ElRcy eftimava tanto. Concorreo de 
todo o Reyno a· Nobreza a elle aéto, que foy em 
tudo Real, e nelle fe fizeraõ todas as fefias, e jogos, 
que naquelle tempo fe praticavaõ nos cafamentos 
Reaes. 

No anno de 14os paífou o Senhor D. Affon
fo a conduzir a Senhora D. Brites fua irmãa na Ar· 
mada , em que foy levada a Inglaterra, como refere 
o Livro da Noa do Molleiro de Santa Cruz, e já 
dilfemos no Liv. III. Cap. 1. pag. 40. N aõ alcan· 
çamos della jornada noticia , nem de outras , que 
conffa fez f6ra do Reyno. Em huma Carta , í]Ue 
efcreveo Pedro de Soufa, Senhor de Prado, Alcai
de môr de Alcoentre, que fervio ao Duque D. Af. 
fonfo, e alcançou o tempo de feu bifncto o Duque 
D.Jayme, a quem elle dá conta da jornada do Mar
quez de Valença, quando foy conduzir a Empera .. 
triz D. Leonor, lhe diz , que naõ fó folgaria de ver 
aqueUa Rdaçaõ, mas de ouvir outras do Duque D. 
Affonfo , quando foy füra do Reyno , como diffe. 
mos no Liv. III. Cap. IX. pag. 560. 

Foy grande, e merecida a eftimaçaõ, que Et. 
Rey fazia do Senhor D. Affi>nf o. Nos Confelhos 
lhe tinha ordenado affento com igualdade aos Infan. 
tes, que fó tinhaó a preferencia do lugar, preroga• 
tiva , que clla Caía logr~u depois em feus fucceífo. 

res1 
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.· 14 . Hifloria qenealogica 
· res, como mo{l:rará a Hillor:ia; porém de todas eflas 

demon!lraçoens era digno, tanto pelas virtudes pro
. prias , como pela peífoa , porque na guerra tinha 

\ralar, no gabinete admiravel voto, aílim nas ma
r terias Poli ricas, como Militares; grande expediçaõ 
. nos negocios, de que he íingular tellemunho a em· 
·· preza de Ceuta, que feu pay lhe communicou, . e 

quando chamou aConfelho na Villa deTorres-Ve
. dras para propor eíl:a idéa , foy o Conde de Barcel

los hum dos Senhores, que fe acharaó prefentes; e 
Faria, Africa, cap. 2. tomada a refoluçaó de entrar nella Conquifia, lhe 
num. ~- encarregou juntamente, como aos Infantes feus fi-

. lhos, os aprdl:os para eíl:a expediçaó , e a gente, 
que para ella fe havia de aliíl:ar. Tocaraõ ao Con· 
de de Barcellos as Provincias de Entre Douro , e 
?\linho, e Eíl.remadura, o que fez com tanta aélivi
dade, que em pouco tempo moflrou qual fora a fua 

. diligencia, executando o que EIRey lhe encarrega
ra. , Depois paífou à Cidade do Porto a aviílarfe 
com feu irmaó o Infante D. Henrique fobre mate· 
rias pertencentes à Armada, e fuy hum dos Capi-

c' d 18 0 J _ tães das Galés della, em que lhe tocou a Capitania 
lton. e l.'\.CY • oao R 1 e 11 A d .. e 

i. pare.~· cap. 71. · .ea • om eu.a rma a aportarao em euta, 
onde adquirio nova honra à reputaçaõ, que já le

. grava de valerofo , fendo o Conde de Barcellos com 
·· feus irmãos dos primeiros , que entraraó na Cidade : 

della naõ tirou outros defpojos, que humas colum· 
nas de alabafiro , de que adiante faremos mençaó , 

··e huma mefa de pedra, na qual comia Callabenza1a, 
: Senhor 
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Senhor de Ceuta, que collocoti no Altar da anti
quiffima Ermida de N offà S~nhora da Franqueira no 
termo de Barcellos, por tributo da fua devoçaõ. 
N elle anno, que foy o de 1411, fez ElRey merce 
ao mefmo Conde dos Palacios da ViUa de Algezi- Torre do Tombo, riv. 
ta, junto à Cidade de Ceuta, e já lhe tinha feito J.dasComm1U1io"dc:1. 

• .J:JT. l' d d pag. 14ts. muitas merces em wnerentes tempos , a em as e 
que fizemos mençaõ quando cafou, porque lhe fez 
merce do lugar de Faõ de juro, e herdade, com to-
das fuas rendas, direitos, e jurifdicçoens , mero, 
e mixto Imperio ; declarando, que naõ embargava, ProTa num.;. 
que a dita jurifdicçaõ folfe de Guimarães, e do feu 
termo , por quanto ElRey a tirava delle , dando-a 
por termo aoJulgado de Faria. Foy feita a Carta 
della doaçaú por Lopo Eíleves, eíl:ando ElRey em 
o Confelho do Paço de Soufa a 14 de Outubro da 
Era 1447, que he anno de Chrifto de 1409. No 
anno feguinte lhe fez doaçaõ dos Padroados das 
Igrejas doJulgado de Neiva, .de Aguiar de Neiva, 
tle Faria , Pena-Fiel, e Couto da Varzea, como 
fe vê da Carta original, que eftá no Archivo da Ca· Archivo da eara de 

fa de Braganra affinada por EIRey e feita em 2 Brai;ança, maço•· d.is 
d "1 ' ' • ' confumaçocns. 
e Setembro da Era 1441, que he anno de Chnfio 

1410. Por eff:e mefmo tempo achamos, que eíl:e 
Principe meditou huma jornada a J erufalem com 
eonfentimento delRey feu pay , que devia de fer 
àevoçaõ de viíitar os Lugares Santos, fe he, que naõ 
fe fervio defte pretexto para fazer hum gyro por Eu. 
ropa, vendo as Cortes' de todos os Principes. A 

Tom.V. C efie 
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Prova num.8. 

1.6 
/_ 

Hjloria QenealogicA 
efle fim lhe mandaraõ palfaportes para livremente 
paílàr de hum Efl:ado para outro, pelas guerras em 
que muitos Reynos ardiaó , e chegar à Afia a ado;. 
rar os J .. ugares da nofià Redempçaó. Confta dos 
paífaportes , que levava numerofa Familia , porque 
a fua comitiva fe compunha de cento e cincoenta 
peífoas entre Fidalgos , Efcudeiros, e mais criados~ 
O Papa Benediéto XIII. que com eíl:e nome era 
reconhecido por alguns Principes ·Pedro de Luna 
Antipapa, lhe mandou hum Salvo conduéto para 
paífar pelas terras da 1 greja, em que era obedecido. 
O Emperador.Roberto, e ElRey D.Joaõ o II. de 
Caflella lhe mandaraó fuas Cartas patentes , que 
vaõ lançadas no tomo das provas, e na mefma f6r· 
ma eraó as delRey de França, e mais Principes Se>a 
beranos deltalia, e Alemanha, e outras terras, 'por 
onde havia de fazer caminho , que todas eílaõ no 
Archivo da Sereniffima Cafa de Bragança ; porém 
efta jornada parece fe naõ poz em execuçaó, ·por• 
que della fenaó acha outra noticia, que a referida; 
com tudo em huma Memoria dos manufcritos da 
Cafa do Duque de Cadaval achey, que o Conde 
de Barcellos fora a J erufalem , Jevando com figo 
muitos Fidalgos, fem outra alguma individuaçaó. 
Tambem na6 pude averiguar fe fe acharia o Conde 
de Barcellos já viuvo quando emprendeo eff a jorna• 
da ; fe por ventura o era , poucos annos viveo a 
Condeífa D. Brites, e muitos pafiàraõ antes das fe. 
gundas vodas. Achava•fe o Conde·em boa idade; 

· ·e fuppoC. 
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e fuppofio, que com fucceílàõ , como nas grandes 
Caías nunca faó muitos os filhos, determinou El-
Rey feu pay de o cafar , como fe vê da Carta do Prova num.9. 
contrato deffe matrimonio , em que ElRey diz : 
Faumosjàher 'fUC por nõs foi tratado aprazimento àe 
Deos com authoridade, e djjpe'!fafom do Padre Santo 
cazamento ante D. Afo'!/à Conde de Barcellos, e D. 
Ceflançafilha de D. Afaefo Conde de Gijon, e de D. 
lzabe/ minha jobrinlza, e a tempo àos de;poz.orios, e · 
cazamento jora'Ó por. nos , e ante elles outorgadas ej· 
tas coulàs que /e feguem. As quaes fe reduziaõ a 
dotalla El Rey com treze mil dobras , dando lhe lo
go em dinheiro quatro mil , e às nove mil dava em 
cauçaõ as terras , que o Conde de Barcellos tinha 
delRey em o termo de Guimarães , com todas fuas J 

rendas, e o ferviço Real dos J udeos, e Portagem 
çom outras rendas, de que faz mençaõ, que tinha 
na Villa de Guimarães , dandolhe mais em cauçaõ 
as terras, que tinha Martim Vafques da Cunha por 
pénhor .de t:res mil dobras, com a dauíula, que tan· 
to que elle pagar ao dito Martim V afques, as di .. 
tas terras fejaõ logo dQ Conde de Barcellos, com 
condiçaõ, que querendo elle remillas pelas ditas tres 
mil dobras , feriaõ logo fuas , com a obrigaçaó da 
mefma divida, po.ífuindo-as na mefma fórma, que as 
~inba Ailarcim V afques d~ Cunha. Declarou tam .. 
hem, que o Conde daria de arrhas a' D. Coníl:ança 
quatro mil Coroas com condiçaõ, que fe ella mor-
reRe primeiro que o .Conde, as naõ poderiaõ pedir · 
.. Tom.V. C ii feus 
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feus herdeiros, nem ainda que ficaíTe viuva poderia 
ter dos bens do Conde mais que a dita quantia, af. 
finando-{~ para fegurança dellas, e do dote , as di· 
tas terras de Guimarães, e direitos da dita Villa, em 
que logo entraria no cafo , que o Conde morreífe , 
com outras claufulas , e feguranças, que fe podem 
ver no dito contrato; e que ElRcy fe obrigava ao 
tempo do cafamento ao feu enchoval, e on;1ato da 
Cafa dizendo: Outrofi daremos à dita D. Collança 
guarida de Ca/à, e de !eu Corpo como cumpre a mu· 
Jher, que com o Conde caf a, u e. e continuando com 
outras declaraçoens de efl:imaçaõ, e validade do re
ferido contrato, o qual acaba : E em tellem11nlzo àef
te mandamos ;er flitas duas cartas /Cladas do nofoJe· 
lo, a huma que tenha o Conde, e a outra para D. C(lf
tança dante em Cintra a 2J dias de Julho, EIRey o 
mandou, J oanne Meendes a jes era do nacimento de 
mjfo Sííor Jefu Xpâ de 1420. annos. E!Rey. l'!fan· 
te. O Conde. D. Collança. Viveo ElRey muitos 
annos depois de ·celebrado eíl:e matrimonio , a qual 
uniaó durou mais de quarenta annos. 

A's muitas merces, que ElRey fez ao Senhor 
D. Affunfo, com que lhe augmentava os feus Ella· 
dos, elle ajuntou outros, e entre elles he celebre o 

Canorio da eara de da Quinta , e Coutos da Comelhãa, de Mouquim, 
Bra~ança,maço i,du Nogueira, Gandufe e as herdades de Bretiande, 
confirmaçoem. .-J • ' , ] • M l' que erao propr1os pertencentes a greJa etropo l• 

tana de Santiago; e por hum contrato, que entre o 
Senhor D. Affonfo, e oArcebifpo, e Cabido da dita 

Igreja 
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Igreja fe celebrou, lhe fez eíl:e huma cellàó daquel
les Coutos , com todas fuas herdades , pertenças , 
Senhorios, e jurifdicçoens, meras, mixtas , altas, e 
baixas, pelo preço de duas mil Coroas de ouro do 
cunho de França, feito em dous pagamentos, Q pri· 
meiro em dia de S.Joaõ do anno de 1426, e o fe
gundo no fim do mef mo anno; o qual dinheiro feria 
poíl:o à culla do Conde de Barccllos na Cidade de 
Tuy, em ouro, ou prata fina, que valeífe a quantia 
das ditas duas mil Coroas. Fez eR:e contrato, com 
buma procuraçaõ do Conde de Barcellos Fr. Fran
cifco , Religiofo da Ordem dos -Prégadores , feu 
Confelfor, Mellre em Theologia, e para fc effeituar 
fe impetrou huma Bulia do Papa Martinho V. que 
foy dirigida ao Bifpo de Lamego D. Garcia, peran· 
te quem foraõ juíl:ificadas ~s caufas, que o Cabido 
tinha para vender os taes bens , de que fuy a prin
cipal o ficarem em Reyno, e dominio ditferente, e 
as continuas guerras de Portugal com Caíl:ella diffi
cultavaõ as cobranças ; e vHlas as caufas, fe appro
vou o tal contrato, ficando o Conde de Barcellos 
com o dito Senhorio. Foy eA:e contrato importan
te, por .fer efie Couto grande, e ter de comprim~n· 
to huma Jegoa, e outra de largo, e fica nas margens 

. do rio Lima , fendo huma das mais deliciofas terras 
da Provincia do Minho. Em tempos antigos foy 
'Villa, como confla da doaçaó, que EIRey D. Or
donho II. de Leaõ , e Oviedo, fez à Igreja de San. 
tiago, dandolba por equivalente de certa quantia de 
. dinhei· 
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a o Bifloria qenealogicA 
dinheiro, que ElRey D. Affonfo III. de Leaõ feu 
pay, e a Rainha D. Ximena lua mãy deixaraõ à di· 
ta Igreja de Santiago: foy feita efia Efcritura a J de 
Fevereiro da Era de 95}, que he o anno de Chrifio 
de 91 5 , e neíl:e mefmo anno em J de Abril lhe paf. 
{ou Carta de doaçaõ da dita VilJa com todos os 
mais Lugares , que lhe pertenciaõ , e eraõ da fua ju
rif dicçaõ. Os Reys , que fe feguiraõ depois , lhe 
concederaõ muitos privilegias, e ifençoens em ve
neraçaõ do Apoílolo Santiago, como fe vê- de hum 
tranfumpto authentico, tirado à iníl:ancia de Fr. 
J oaô do Rodo em 18 de Abril do anno 14} 2 do 
Archivo da dita Igreja, donde por authoridade do 
Cabido lhe foy dado, como a Procurador do Con
de de Barcellos , (que fe conferva no Archivo da 
Cafa de Bragança. ) Unido já o Reyno de Leaõ 
ao de Caíl:ella na pelfoa delRey D. Fernando o I~ 
confirmou aos moradores da Cornelhãa os privile
gias, que os R eys feus antecelfores lhe concedera ó, 
por Carta paífada em 6 dos Idos de .&Iarço, que he 
aos 9 de Março da Era 11 o2, que he anno de ChriG 
to 1064. Tambem os Reys de Portugal lhe con
cederaõ, e confirmaraõ os feus privi1egios em di
verfos tempos. O primeiro, de que acho documen· 
to, he ElRey D. Aífonfo III. que eA:ando em a Vil· 
1a de Guimarães, paífou hum a Carta a 17 de Junho 
do anno 1256 a fuvor dos moradores do Couto da 
Cornelhãa , prohibindo àsJ uA:iças de Cerveira pode
rem entrar no dito Couto a fazer penhoras, e a~os 

de 
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de jurifdicçaó. Depois por outra Carta de 16 de 
Junho do anno 1266, eílando em Guimarães, or
denou às J uftiças, e moradores da Cornelhãa, que 
reconheçaõ por Senhor ao Cabido da Igreja de San· 
tiago. E em 15 de Julho do anno 1268 , eíl:ando 
já em Lisboa , paífou outra Carta a Martim J oaó· 
Commiffàrio de além do Douro, por queixa, que 
tivera do l\leíl:re Eícola de Compoíl:ella , de que 
elle com as fuas J uíl.iças de Ponte de Lima, e Cer
veira, e o Mordomo D. Gonçalo Garcia, entravaó 
nas herdades de Monquim, e Cornelhãa, pelo que 
mandava, que no dito Couto naõ encraífem as fuas 
J uíl:iças, e foífem confervados nos feus privílegios. 
Eíl:e parece fer o mefmo D. Gonçalo Garcia de 
Soufa, Alferes môr do mefmo Rey, e Rico-Ho
mem , o qual elle fez Conde quando o cafou com 
fua filha Leonor Aífonfo, e foy o unico Senhor, que 
no feu Reynado teve o titulo de Conde , e agora 
lhe chama Mordomo. Reynando já ElRey D. Di· 
niz, paffou huma Carta , em que ordena à gover
nança de Vianna naõ impidaó aos Miniíl:ros do 
Cabido de Santiago poderem executar aos do {eu 
Couto da Comelhãa , que (e houverem retirado 
àqueJla ViJJa a Jhe pagarem o que deverem, a qual 
foy feita em Coimbra em 14 de Dezembro de qo6, 
e depois ellando o metino Rey em Ponte de I.ima 
em 11 deJu1ho de 131B, paífou outra Carta ao Cal· 
tellaõ, e Porteiro de Monça6, para que ~uardaffem 
os privilegias ao dito Couto : feu filho ElRey D. 

Aífon· 
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·2 2 Biftori11 fjenealogiiã · 
Affónfo IV. confirmou os mefmos privilegias· c.f• 
Cornelhãa à Igreja de Santiago por Carta feita eni 
Lisboa por Martim Martins a 1; de Mayo da Era 
IJ66, que he anno 1~28w E porque e.R:es privile .. 
gios eíl:avaõ quaíi perdidos pelas c~ntinuadas .guer· 
ras entre Portugal , e Caíl:ella , e juntamente\ pelo 
fcifma , que entaõ padeceo a Igreja , era6 pouco 
guardados, e os moradores fe chamavaõ à poife do 
reconhecimento, que deviaó ao novo Senhor, pelo 
que por huma Sentença dada em a Villa de Obidos 
a 25 de Agotlo do anno de 14}º a fuvor do Conde 
de Barcellos, foraõ obrigados os moradores do Cou. 
to da Cornelhãa a pagaremlhe os quintos de todos. 
os frutos, e nella lhe chama a Villa da Cornelhãa. 
Pedio o Conde D. Affonfo a EIRey D. Duarte 1 

lhe houvelfe de fazer bons os privilegios, que tinha 
eíl:e Couto, porque em virtude do feu contrato com 
a Igreja de Santiago lhe transferira com a poífe to
do o dominio na mefma fórma, que a dita Igreja 
o polfu1ra: pelo que ElRey concedeo ·à Q_uinta , e 
Couto da Comelhãa todos os privilegios , que o 
Conde de Barcellos tinha, e praticava na fua Vilia 
de Chaves, e feu termo. Foy feita eíl:a Carta por· 
Martim Gil, dlando ElRey em Almeirim aos 8 de 
Dezembro do anno de I4J}, que he o primeiro do 
feu Reynado. Ndle mefmo anno, vivendo ainda 
ElRey feu pay, meditava alguma empreza em Afri. 
ca o Infante D. Henrique ; e parece que defejando 
ElRey fatisfazer aos rogos de hum filho taó b~ne .. 

mento, 
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merito, como era o Infunte, ouvio fobre effa me .... 
ditada .fücçaõ a1guns MinHlros. Achava-fe em Gui-

. marães o Senhor D. Affonfo , e efcufando .fe de vir 
à Corte, onde fora chamado para etle· negocio, fe 
lhe ordenou interpozeffe o feu parecer fob.re etla 
materia. Era o Senhor D. Atfonfo dotado de igual 
valor , que talento ; efcreveo huma Carta , a qual 
por fua he digna da attenc;aõ dos curiofos, em que 
fe vê , ainda que em idioma antigo , porém polido 
para aquelle tempo, o juizo, prudenCia, e madure
za , com que difcorria com igual attençaõ ao Prin· 
cipe, que às conveniencias dos V aífallos, attenden· 
do ao Reyno, e à confcienci.a, com igual amor , 
que zelo. Conferva-fe eíl:e papel em hum livro an. 
tigo delRey D. Duarte, que eíl:á na Livraria da 
Cartuxa de Evora com outros papeis de muita cf.. 
timaçaõ , donde o Eruditiffimo Conde da Ericeira 
D. Francifco Xavier de Menezes, quando gover .. 
nou aqueJJa Cidade no tempo da guerra, ·o fez co· 
piar , e conferva entre outros Manuf critos na f ua 
.grande, e magnifica Livraria, e diz affim: 

,, Mui Alto, e mui poderozo Senhor aprefen. 
,, tada de minha parte ante a voffa Senhoria a mais 
,, humildofa obediencia com perduravel fogeiçaõ 
,, que algum fudito deve a feu dcreito Senhor, e com 
,, a mayor reverencia que polfo beijando voífas mãos 
,, me encomendo na volfa merçe de que efpero mui· 
,, to bem , aos xxx. defle mes ouve volfa Senhoria 
,, em repoíl:a doutra que vos efcrevera efcuzando-
, Tom.V. D ,,me 
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,, me de hir agora a etle chamamento ; que man• 
,, daes fazer dizendo em ella que era para huma arma· 
,, da que o Infante D. Anrique tratou com ElRey 
,, que lhe encaminhaífe , e que para elle tevereis 
,, maneira que todos f oífemos chamados antes que 
,, algúa coufa determinaífeis porem que a neceffida· 
,, de nom avia ley. Muito Alto , e muy Podero
" zo Snor fe o cazo tal fora, que eu pudera hir fem 
,, algum grande meu dano eu fora muito deboamen· 
,, te ; porque razaõ me pareçe, e ainda muito obri· 
,, gado f ó por muitas guyfas de o fazer alíym , e 
,, como quer que feja porque muito bem fej que til) 
,, taes feitos como eíl:es tal como eu fera bem efcu· 
,, zado, fem embarguo proponho efcrever o que 
,, me pareçer mais faço meu fundamento etlo fer 
,, para alem que a outro Cabo por ora nam vejo 
,, geito , e tenho tençom de dizer o que me parecer 
" fem encobrir cowa que deva ef crever ' e affim te• 
,, nho que deveis mandar a todos voífos Confelhei· 
,, ros que o fizeífem , Snor aquelle trefpaífa f ua fe 1 

,, e nom ama bé feu Snor, que mao confelho lhe da, 
,, e que o nom esforça de o apartar de dano a feu 
,, poder, afy he que todos os entendidos tomaó feu 
,, fundamento ao que bem hade füzer.por cada húa 
,, de tres coufas, ou por aquelo que haõ de obrar 
,, fer proveitofo , ou fabrofo, ou bom for, cada húa, 
,, ou a1gúa deflas, todo o que fe obrafe feria errado 
,, porque quem o contrario fizer fera f ua obra ou 
,, nom proveito&, ou nó faborofa, ou ma. ora veja-

,, mos 
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,, mos fe elle feito toma das tres boas, ou das outras. 
,, Das proveitofas, nom he porque fe fegué loguo 
,, grandes defpefas em muitas guyfas, primeiramen• 
,, te pedido que fe nom pode efcufar do qual vem 
~, muitos choros, muitas mas oraçoens. Vede fe à 
,, geral gente fera · iff:o proveito( o , certo nom, mas 
,, antes nom proveitofo, e tomando as naos nom he 
,, muito proveito aos mercadores , nem he muito 
,, provcitozo a terra quando forom os Lavradores 
,, apurados , e iifo mefmo Officiaés , que todos , ou 

,-,, a mayor parte fom beffeyros , e fe tomarem ga· 
,, .Jyotes afaz creo que diraom iff o geralmente ; em 
,, efpeçial o que toqua a nos perder a boa vontade 
" do povo, da qual de razom vos nom podeis efca. 
,, par porque de duas nom fe pode errar , ou afy h~ 
,, que delle feito defcaireis, ou nom, fe defcayrdies 
.,, vede f e terom que dizer, iflo fera que vos movef. 
,, tes por vontade a coufa que nom podia aver boa 
,, fym com ifto os que perderem feus amigos nó cui
"' do que vos dem muitos louvores ante Deos, nem 
,, ante o mundo, fe oll\Terdes vofo atento entom fe· 
,f ra grande dano, que muito bem fabeis, que o da· 
,, no de cada dia , eRe nom fe pode efqueçer efpe
,, çialmente fe he com perda, e ja vos vedes o dano 
,, de Cepta , ora olhai fe mais carregua tomaífeis co
,, mo o poderieis foportar, tenho que todo fe per· 
,, ·deria afy o da quem como o dalem, fenhor o te· 
,, fouro do Rey no coraçaõ do povo he por Deos, 
,,gardayo bem pois o tendes,. e ainda norn vos pa· 

.. Tom. V. D li · ,, l'e~e 
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,, reçe perderdes muito fe perderdes os bõs, que· J~ 
,, hirom , certo a perda dos bons homens nom f~ 
,, pode cobrar , porque ainda que outros venha~ 
,, nom vem em tempo afy que pois que eíl:es dano~ 
,, naçem deíle feito , e elle nõ he proveitoífo, nem 
,, faborof o he de ver fe he bom, efta bondade íe Pº" 
;, de tomar em duas guyfas, ou fera boa, e agarde~ 
,, çente ante Deos, a mim pareçe que o nom deve 
,, fer porque o que quer obrar bem tendo fempre o 
;, olho naquella benaventurança , que he 1obre to. 
,, dalas bondades, nom deve começar de obrar em 
,, couzas que efcandelizem as gentes , e como af y · 
,, feja que vos nõ podeis em iíl:o obrar que nom fa~ 
,, çais agravos , primeiro agravar he def pois gançar 
,, gloria nom he muito fanta via , e com iíl.o quan
'' to fe fizeífe em fym averfe de perder, e fempre 
,, com grande dano, e vergonha elo Reyno afym 
,, que a m y nom pareçe íerviço de Deos, e do mun· 
,, do; nem fe pode dizer bondade, porque bondade 
,, he huma virtude a que .todas boas obras fervem, 
,, a qual ganha eíl:e nome depois do feito, e por ilfo 
f' dizia Heél:or quando feu Padre o queria mandar 
,, em Grecia dando efe confelho que efgardaífe o 
,, que fazia , que quem quer que o começo fofe a 
,, mais grande partida pendia na fim, afym que o Iou •. 
,, vor he no acabamento da coufa, o qual acabamen· 
;, to he muito duvidofo, he alfym como impoffivel 
,, de fer bom tendo olho ao bem que he dito, ea ou. 
,, tras muito grandes coufas que nom poífo efcreve~ 

. b~ , . - , . " e 

I 
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., bé fe pode dizer' que he huma ardidá empreza ' 
,, mais porque ardimento, e covardia fom extremi· 
,, dades de proeza, e nó podem fer viçios, por iflo 
,, nom deve de fer nos feitos prinçipalmente efgar· 
,, dado mais proeza que vos enfina acometer aquel~ 
,, Ies grandes feitos a que fe pode dar bom Cabo, e 
,, fofrer os que os covardes nom podem olhar, eff:a 
,, f e deve efgardar antre boa gente como he em vo(. 
;, fo Confelho , e porque o atender toma mais da 
,, proeza, que o cometer, por ilfo faõ mais louva_· 
,, dos os que atendem hú muito grande feito, que 
,, aquelJes que o cometem porque cometer coufa 
,, defarrezoada, nem de pouco faber, e atendela he 
,, por collrangimento da proeza , que faz fofrer os 
,, bons todas penas, por eíl:o Sfior quanto me apro·· 
,, ve faber menfyna em eff:e feito nom ha proveito, 
,, nem faber, nem he bom a Deos , nem ao mun
;, do, fe iflo he para grada eu íô todo em contrario 
,, porque me pareçe que o que fe em elo fizer he 
,, coufã que podera durar ' e fazerfe a ferviço de 
,, Deos, e avera aquellas tres que fazem aos cnten
" dimentos obrar todos· feus bons feitos como ern 
,, çima dito he, porque dizeis que alem do meu ca• 
,, fo muito he contraria o que vos dezejaveis eu nom . 
,, hir Sfíor. creo que Hlo feja porque queríeis meu 
,, prove confelho por elto me movi de vos efcrever 
,,effa Carta por a qual podereis Caber minha ten-· 
,, çom efcrita em Guimaraens x1x. dias de Mayo 
,,. Era 143 i. Conde. 
i. No 
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No R_eynado de fcu irmaõ ElRey D. Duàrte) 

experimentou o Conde de BarceUos todo o fuvor, 
Prova num.1;. porque no anno feguintc ao que ElRey dera prin

cipio ao feu governo, .lhe fez naõ menores merces, 
porque confirmou todas as que delRey feu pay ha
via recebido, e as que fizera ao Condeílavel, fazen .. 
do mençaõ de todas as terras , e dec1arando, que 
com a Caía do· Conde feu irmaõ fe naõ entendia a 
Ley Mental,. nem nas merces, que recebera de feu 
pay , nem nas do dote ,' e doaçao do Condefiavel; 

l'rovanum.1+ · a qual Carta a~aba com ellas palavras: E queren· 
·dolhe jazer graça, e merce mandamos , 'lue naó ol;f 
tante q, dita mjfa Ley je guardem para jêmpre as 
·doaçoens? e ·co1J!irmaço1ns , r:I e. dada em Ohidos Af-
faefo C(}trim afaz_ azo 'deSetemhro d_e I4J4; a qual . 
íucceffivamente foy depois confirmada- pelos Reys 
feus f ucceffores. N eíle mefmo anno eflando EI
Rey em a dita Villa de Obidos tinha·paffado outra 
Carta de declaraç~õ para 1e haverem de con(ervar 

Ptovanum.15. 1 C os privi egios, que em hum artigo das. ortes, que 
fe ceJebraraó em Santarem , fe tinha determinado-, 

· - ·que nenhuma peífoa podeffe privilegi~r a alguma 
·outra em f uas terràs, exceptuando· fe a Rainha, os 
lnfuntes , o Conde de Barcellos , e feus filhos , o 
'Conde de Ourem , e o Conde de Arrayolos; e de .. 
pois revogando EIRey o dito artigo por alguns mo. 
·tivos , .recorreraõ o Conde de Barcellos , e f eus fi. 
-Jhos a EIRey, que ordenou, que fe obfervallê o di· 
to artigo das Cortes como nellas fe mandara. Foy 

· - / a Carta 
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a Carta feita por Affimfo Cotrim a 6 de Setembro 
de 14J4, declarando, que fe a dita Carta naõ fofie 
pallãda pela Chancellaria, naõ tivelíe vigor a dita 
merce~ Nas Cortes , que o mefmo Rey depois 
celebrou em Evora, lhe reprefentaraõ os Procura· 
dores da Villa de Barcellos a opprelfaõ, que aquelle 
Povo recebia com a Coutada, que tinha concedi-
do no rio Dave ao :Bifpo de Vifeu do feu Confe"." Provanum.16. 
lho, e Efcrivaó da Puridade (que entendo fer D. 
Luiz do Amaral) e EIR.ey paífou hum Alvará, em 
que defcoutava o rio Dave, ficando livre para nel-
le poderem pefcar todas as peífoas , que quizeffem, 
da mefma forte, que fe praticava antes de fer veda-
do para o Bifpo , a quem revoga a dita merce da 
Coutada, como conila do Alvará original, feito em 
Evora por Fernaõ da Coff:à em}º de Agoff:o do 
anno I4J f, de que os moradores de Barcellos fica-
raõ fatisfuitos , e agradecidos ao Conde de Barcel-
los, em cuja contemplaçaõ EIRey lhes deferio. 

Quando ElRey D. Duarte fez trasladar o cor- 0 
d lR r. R ) h Chr. deJRey D. aar• po e ey aeu pay com ea pompa em um car- te, 'ªP·J· 

ro triunfal para o Moíleiro da Batalha, acompanha-
do do mefmo Rey , e dos Infantes , e Conde de 
llarcellos Ceus ffihos, e de muitos Senhores, e Gran~ 
des do Reyno de todos os Eílados, e obfervando· 
fe oCeremonial daquelle tempo, foy affiílido (a que 
chamavaõ velar) cada noite o corpo , e nefta fór-
ma o velou na primeira noite na Cathedral da Sé 
de Lisboa o Infante D. Pedro; na fegunda em 

Odi·. 
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Odivellas o Infante D. Henrique, Mcflre da o~ 
·dem de Chriíl:o , acompanhado de todos os Cavai· 
leiros da füa Ordem ; na terceira em Vil1a Franca 
o Infante D.Joaõ, Meflre da Ordem de Santiago; 
.na quarta em Alcoentre o.ln.funte D. Fernando, 
l\ieíl:re da Ordem de A viz; na quinta em o Moíl:ei· 
ro da Batalha o Conde de Barcellos, a quem acom
panharaõ feus filhos os Condes de Ourem , e Ar
rayolos, e os Fidalgos da fua Cafa. No anno 14}7 
quando pertenderaó os Infantes paílàr à Africa .a 
conquiíl:ar a Cidade de Tangere, o Infante D. Hen-

. ri que, que fe tinha intereífado neíl:a expediçaõ, pe· 
dio ao Conde de Barcellos o feu voto , a que lhe 
. rcfpondeo, que pelas razoens, que já havia dado ao 
Infante D.Joaõ, lhe diria em huma fó palavra, que 
. fo naõ devia de entrar por ora naq11ella em preza , 
que lhe perdoaífe contradizer a fua vontade, e o feu 
appetite, porque feria contra a ra~aõ , e muito mais 
contra a honra coarél:arfe a liberdade ao refpeito de 
naõ dizer o que entendia. Efcufou-fe deíl:a jorna
da, e para que naó fe entendeífe, que os naõ fervia, 
mandou ao Conde de Arrayolos feu filho como di· 
remos adiante. Na folemnidade do aél:o do jura
mento do Principe D. Affonfo moíl:rou o Conde de 
Barcellos o amor, com que refpeitava a feu irmaõ 
na grandeza com que neile affiílio, e affim em todas 
as mais occafioens do breve governo delRey D. 
Duarte fe vio a magnificencia , e grandeza da fua 
pelfoa verdadeiraiµente Real , adornada de exce~ 

. . lentes 
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lentes virtudes, e na verdade fe naõ faraó as conten· 
das, que teve com (eu irmaõ o Infante D. Pedro, 
feria ainda mais admiravel a memoria ddle Principe. 

Por morte delRey D. Duarte, na menoridade 
delRey D. Affonfo V. entrou o Reyno a fer go· 
vernado pela Rainha D. Leonor, como tutora de 
(eu filho, affiílida do Infante D. Pedro com o titulo 
de Defenfor do Reyno, como fe vê de huma Car
ta por elles paífada ao Conde de Barcellos no anna 
feguinte à morte do dito Rey, que era o de 1439, 
em que eílava o Conde na Provinda de Entre Dou. 
ro, e Minho, quando EJRey de Caftella fe queixou 
~e algumas defordens , que os noífos tinhao com
plettido pela parte de Galiza; e querendo ElRey 
evitar aquella queixa, commetteo eíla diligencia ao 
Conde de Barcellos com ampliffimo poder para o 
procedimento , que havia de ter com os culpados , 
como fe vê de huma Carta original, que eftá no Ar~ 
chivo da Sereniífuna Caía de Bragança, que he a 
fêguinte: 

,, Dom Affonfo pela graça de Deos Rey de 
,, Portugal, e do Algarve, e 'Senhor de Cepta. (.A 
,,vos) o muito amado, e prezado Tio D.Aífonfo 
,, Conde de Barcellos faude. Sabede que da parte 
,, da~uus naturaaés do Reyno de Galiza, e vaífallos 
,, de!Rey de Cafiella noífo muito amado, e preza• 
,, do Tio, Irmaaõ, e amigo, nos forom aprezenta• 
,, das aJO'uãs Cartas , per as quaes fe querelavaõ de 
,, furtos~ r.oubos, fc;>r~asJ home~iqios, e doutros ma .. 
.. . ':f om. V. E ,, Ies, 

Digitized byGoogle 



5 2 Sjlflfill 'JtrflJ'ogit4 
~ les, e damnos que enjuriofâmcnte reçebial c1a1. 
,, guús rtoífos íublitos~ e naturaés, e nos pcdiaõ que 
,, a eflo provcdfemos com remcdio de jutliça pre• 
,, poendo aa emenda, e corregimento de tia& erros 
h pdfoa digna d& confiança perque verdadeiramen• 
;, te fahido o aconteçimento dos feitos com obfer· 
~, vançia de ferviço do Siíor Deos , e divido , e 
,, amor, e boa paz que antrc nos he , e o dit0 B.ey 
;, de CafteHa k poffâ fatis&zér a todo danificame~ 
,, to, e enjuria 'f\lC os namraaés do fobredito Rey
'' no de Galiza dos no«Os aviar> reçcbido. E nos 
;, inclinado ao requerimento feu que pareçia fêr juf .. 
,, to por a razom que moftra que teem dequerella; 
~ confiando da voífa grande prudencia , e virtudes, 
;, que fe fara per vos , ou voífo foftabeliçimCJJto fe. 
;, gunda compre a louvor do poderozo Deos, e a 
,, noífo ferV'iço , e paçifico alfeifego dos naturaaés 
1, dambaDas partes. Teemos por bem, e encomell"' 
,, damos.vos, que diligentemente tem de longa man• 
,, dees ouvir quaes quer agravos, ou querellas que por 
,, os Dâturaaes do dito Reyno de Galiza foré pro
" poílas dos damnificamentos, e exccff09, e crimes, 
,, que dizem que por os nolfos foraõ cometidos , e 
,, feitos. E Cabida fobre todo a verdade por eiras 
·,,Comarcas em voílà prefênça f umariamente fen fi. 
;, gura, e ordem judiçial por cada huü cafo dos di· 
;, tos males, e damnos, ou feja traélado por auçom
,, ou per acufaçom, fem remedia dapellaçom, nem 

. ,J agravo , com acorclo de lecerados 1 fuja dada em 
,, ello 
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tt ello boa , e final determinaçom fegundo defpofi-

. ,, çom de direito comuú, e requere a forma do tra· 
,, él:o da paz firmada, e jurada antre nos, e o dito 
,, Rey de Caflella. E pera eíl:o em noífo nome po· 
,, derdes obrar, e mandardes dar a execuçom nos 
,, vos cometemos nolfas vezes, e damos , e outorga· 
,, mos ·compridamente todo nolfo avondozo poder 
,, fobre o conhecimento, e exame, e determinaçom 
,, dos fobreditos feitos. Mandamos ·outrofy a to
'' das noffas juC\.iças que fejaó preíl:es, e diligentes a 
,, comprirem todo aquello que lhes por vos acerca 
,, deftas coufas da noífa parte feja mandado. E fe 
,, por volfas occupaçoens reverdes necelfario empc·. 
,, dimento de em ello poderdes obrar , plaznos, e 
,, outorgamos que poffàaes foeflabelleçer com todo 
,, elle mefmo poder, ou parte. delle alguã prudente 
,, pelfoa dautoridade, e boa fe, que polfa eíl:es dam· 
,, nos, e mallefiçios que fe alegam feerem cometi .. 
,, dos nom foomente emendar, e punir, mais ainda 
,, proveer aos aazos que fe delles. f eguem com boo 
,, avizamento , e confelho. As quaes determina .. 
,, çooens . por vos , ou volf o foff:abellecido dadas 
,, prometemos perpetuamente de feito, e de direito 
,, aver por firmes , e A:avees ; e em tefiemunho , e 
,, memoria deílo mandamos feer feita efia noífa Car .. 

,, ta. Dada em a Cidade de Lisboa dous dias de 
,, .1\iiarço E1Rey o mandou per autoridade da Snorã 
,, Rainha {ua Madre , e fua Titora , e Curadora , 
,, com acordo do Infante Dom Pedro feu Tio De· 

Tom. V. E ii ,, fenfor 
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,, fenfor por el de feus Reinos, e Senhorio. Vi-· 
,, cente Dominguez a fez , anno do naçimento de 
,, noífo Snor Jeíu Xpó. de mil, e quatr<>sentos, e 
,, trinta, e nove. 

..A. trjjle Rai11!ta. 

l'!fante D. Pedro. 

Defla Carta fe conhece o grande. reípeito , e 
s.uthoridade do Conde de Barcellos, porque fem
pre foy preferido como merecia a fua pdfoa, a que 
o talento, e virtudes, de que (e ornava, fazia taõ 
precifa , e necelfaria ao Reyno, Merece reparo 
o modo; com que a Rainha fe affinava, o que devia 
de fer porque eílava no anno do encerramento da 
morte de feu marido, Deu o Conde cumprimen
to ao que ElRey mandava com aquella fatisfaçaó, 
com que obrava em tudo. 

Seguio-fe depois exduirem a Rainha do go
verno, e fcr entregue a regencia do Reyno ao ln ... 
fante D. Pedro, de que fe originaraõ as perturba· 
çoens , e defconcertos domelHcos, que pararaó em 
infelicidades , como já diífemos na primeira parte ; 
e agora fómente referirey o motivo, que poz em 
má intelligencia ao Conde de Barcellos com feu ir
maó o Infante D. Pedro. Declarou etl:e o cafa
m~nto delRey D. Affonfo com fua filha a Senho· 
ra D. Ifabel, em virtude do que EIRey D. Duarte 
mandava no feu Tefiamento, que a Rainha tinha 

approva--
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' ·approvado , e que depois affim fe effeituou. O 

Conde de Barcellos, que fe tinha feito parcial da 
Rainha, fofrendo mal a regencia do Infante, inten"' 
tava cafar ElRey com huma neta fua, que tinha do 
mef mo nome , (depois foy Rainha de Caíl:ella) a 
qual amava com grande affeél:o , e era filha do ln .. 
fim te D. J oaõ feu irmaõ, e da Infanta D. Ifabel fua 
filha. Tratava d.la negociaçaõ D. Pedro de No .. 
ronha , Arcebif po de Lisboa feu cunhado , e primo 
da Rainha , em cujo nome corria efle tratado , o 
qual naõ tendo effeito, nem as pertençoens de tornar 
a regencia à Rainha , ficaraõ defde entaõ de tal for• 
te differentes eíl:es Principes, que o Conde de Bar-
cellos chegou a aliarfe com ElRey de Na varra , e Ruy de Pina, Chrcm 
Aragaõ D.Joaó II. e com o Infante D. Henrique de o. Affonfo \'. cap. 

irmãos da Rainha, o que lhe foy eflranhado em to- 56" 

do o Reyno, e muito fentido de feus irmãos; e af. 
fim o Infante D. Jo'1Ó feu genro lho mandou ftgni .. 
ticar por Vafco Gil, que depois foy Bifpo de Evo. 
ra, e o Infante D.·Henrique por Fernaó Lopes de 
Azevedo, Commendador môr da Ordem de Chrif ... 
to , com os quaes {e unio feu filho o Conde de Ar .. 
rayolos, indo à pre{ença de feu pay, a quem perfua• 
dio com vivas razoens que deíi{Hífe daquel!e trata-
do, a que o Conde rcfpondeo dizendo, que elle bem 
fabia o que lhe era conveniente. Deíl:a forte feguia Chron. do dito Rey, 
o Conde de Barcellos o partido da Rainha taõ pu- cap. 9• 

bJicamente , que eíl:eve em romper com o Infan-
te B.egente, cujas partes feguia o Conde de Ourem, 

moíhan• 
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moílrando , que em cafo , que chegaífem a rompi~ 
mento , tomaria armas contra feu pay ; porém era 
elle Senhor taõ unido com elle, que fe difcorria fer 
poli tica do Conde de Barcellos eíl:a declaraçaõ de 
feu filho, para que em qualquer incidente da fortuna 
fu podeífe alfegurar no partido vencedor. Marcha· 
va já o Infante contra o Conde de Barcellos, o que 
vendo o de Ourem feu filho alcançou licença do 
Infante para ir fallar a feu pay para o perfuadir a 

Dii:aCbroa.c1~71. congraçaríe com o Infante, o que com effeito con
feguio, perfuadindo-o a que bufcaífe ao Infante Re· 
gente , o que affim fez , e fe vieraõ a congraçar 
com muita amifade, ainda que pela parte do Conde 
de Barcellos foy 1ó apparente, como moflrou o tem
po. Succedeo iíl:o no fim do anno de 1441. Nef
te melmo anno eílando o Infante em Santarem a 9 
de Dezembro efcreveo huma Carta ao Conde fo
bre negocios pertencentes às f uas terras, para que o. 
Conde fizeífe evitar alguns defcaminhos contra a. 

Provanum.17. fazenda Real, e para que Martim de Caíl:ro, que 
eftava em Melgaço, appareceffe a refponder na Cor
te a huma demanda com os moradores da dita Villa, 
e neUa fe vê naó fó o relpeito com <jUe o tratava , 
mas ainda o affeél:o. O Infante, que defejava fazer 
publica a amifade de feu irmaõ, e o quan:o o efii
mava, pelos prejuizos, que do contrario fe feguiaõ 
ao Reyno, e querendo dar huma prova, em que o 
Conde fe perfuadilfe, que todos os aggravos palià
µos naó íó efqueciaõ, mas eraõ r~fcados 1 e extinélos 
~ da 
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da memoria, o encarregou de perfuadir à Rainha , 
que já eftav~ em CaíleIIa, voltafie para o Reyno, 
aonde leria ttatada a>m o refpeito devido à Ma· 
geffade. A efte fim mandou a Caftella a Alvaro , 
:Pires de Cairo , por fangue illuftre , e digno por . . ,., 
mereamcntos , em quem concomao razoens, que 
o habilitavaõ para cfte negocio. Naõ fofreo a Rai· 
nha que fOllC o Conde de Barcellos quem lhe pro
poufie dla materia , pelo ver congraçado com o 
Infante, e refpondeo com defabrimento, de que de· 
pois chegou a ter arrependimento vendo mudadas 
as efperanças, que tinha nos ln&ntes de Aragaõ, e 
reduzida à tõrtuna, que naõ podia imaginar. 

' 

No anno de 1440 por merce delRey D. Af
fonfo V. feu {obrinho foy provído o Conde de Bar. 
cellos no pofto de Adiantado, ou Fronteiro môr de 
Entre Douro, e Minho, lugar que vagara por mor
te do Infante D.Joaó teu irmaõ, e genro. Era ef
te pollo de grande authoridade, a quem chamavaõ 
os antigos Dux, ou Capitaõ General, e depois 09 

Caftelhanos Adelantados mayqres, e os Portuguezes 
Fronteiros môres, emprego que correfponde no nof. 
fo tempo ao de Governadores das armas das Pro
vincias, por quem correm todas as difpo6çoens mi-
1itares de cada huma. No anno feguinre fez El-
Rey merce ao Conde D. Atfoníõ de todos os refi .. Provanum,1S
duos das terras dos feus Eff ados, que fe achaífe lhe 
ellavaõ devendo até o tempo daqueHa merce, que 
foy feita em Lisboa a 12 deJ aneiro de 1441 , a qual 

lhe 
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Jhe prorogava por mais íeis annos, para aj\lda da f.i, 
~rica .de huma.Jgreja, que intentava edificar ao p~ 
do monte da Franqueira, termo da fua Villa de Bar1 
ccllos~ N efle mefo10 anno achamos fez o. Cond~ 
bum contrato com D. Gonçalo Pereira, Cavalleira 
da fua Caía, do Confelho delRey , e com fua mu., 
Jher D. Brites de V afconcellos, a qual com licença 
de feu marido lhe vendeo as terras de Penella de 

. Prov.anum.19. Levante~ e de Villa Chãa, e Lalim, e Couto de 
Penagati , e todos ·os mais Cafaes, e herdamentos , 
que lhe pertencia6 com as ditas terras, e lhe toca• 
vap ~a partilha cóm feu irmaõ Diogo Lopes de 
Vafconcellos. Era D. Brites filha de Mem Ro-. 
~rigues de Vaíconcellos , e fegunda mulher de D~ 
Gonçalo Pereira, e naõ tinhaõ filhos, pelo que.ven"" 
deo as ditas terras ao Conde, e Ellley confirmou 
~íle contrato por huma Carta feita. em Coimbra, 

Provanum.io. por Martim Gil a 10 de Agofto de 1441. Por ou. 
tra Carta feita em Guimarães no anno de 1442 lhe 
encarregou o Infante D. Pedro Regente a ponte, 
e barca da Regoa, o ·que elle executou com grande, 
.Utilidade dos moradores daquelle de{hiélo , · que fe 

Provanum.ii. fez commua na paífagem do rio Douro.·. Depois. 
EIRey no anno 144J lhe fez merce, de que aquel~ 
.Ias peffoas , que tiveífem ·a feu cargo tirarem a por~ 

,~!'- ·· · · · ·: ·· tagem nos Lugares de Bragança foffem efcufas dos 
cargos do Concelho. No de 1444 achamos outra 
merce .. efpecial, em que EIRey mandava aosJuizes 
pa Ci~a.d.~. de Br.aga 2 gue dezoito hom~ns , que. Q 
~= ... ~ · Senhor 
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Senhor D. Affonfo, já Duque de Bragança , tinha 
em feu ferviço em a dita Cidade foífem livres, e pri· 
vilegiados para todos os cargos, e ferviço do Con· Provanum.2J. 
cclho, e de naõ aquartdarem pelfoa alguma de 
qualquer eíl:ado, ou condiçaõ, nem fuíTem obriga-
dos a contribuiçoens contra fua vontade, dos quaes 
feriaõ os nomes efcriros nos livros da Camera da 
Cidade para que conftaífe. A eíl:e theor lhe con· 
cederaõ fempre os Reys muitos privilegios , e pre .. 
roga tivas. · · 

~ra Senhor de Bragança, e do Caff ello d~ Ou. 
teiro D. Duarte, que morreo no anno de 1442 fem 
fuccellàõ, o qual era filho de D. Fernando, Senhor 
de Bragança, e neto do Infimte D. Joao, como 
adiante diremos em feu proprio lugar, quando che-
garmos ao Liv. XIII. e tratarmos da defcenden~ 
delle infeliz Infante. Supplicou o Conde de Bar
ceUos ao Infante Regente o Senhorio deíl:as terras, 
porém a tempo, que já o Regente tinha conferido 
a merce dellas · a feu filho o Conde de Ourem, · que 
fe tinha anticipado em as pedir : porém o Conde de 
Barcellos, com beneplacito do Infante Regente, fez 
ceder a feu filho da dita merce, que como nella, e 
nas mais havia d~ fucceder , naõ teve repugnancia 
em dar goffo a feu pay vendo.o taõ avançado em 
annos , que naõ lhe poderia tardar muito a futura 
fucceífaõ f porém naõ f uccedeo affim, porque ·mor· 
reo antes de feu pay. Conveyo o Infante Reg~n-

. te na ceífaõ, e fez merce ao Conde da Villa de Bra· 
Tom.V. F gança 
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gança com o titulo de Duque, e juntamente do 
Cafl:ello de Outeiro , de Miranda , e de N ufellos 
com feus termos , rendas , e Padroados de juro , e 
herdade, de que fe lhe paífou Carta em nome dei· 
Rey D.Affonfo V. por Ruy Galvaõ, feu Secreta• 
rio, e Cavalleiro da fua Cafa, em Lisboa a 28 deJu· 
nho de 1449. Neff:a merce já nomea ElRey ao 
Senhor D. Atfonfo Duque de Bragança , titulo, 
que teve logo depois da morte de .D. Duarte, co· 
mo fe prova de hum documento, que no lo affir
ma, e fe conferva na Torre do Torribo no livro J 
dos M yllicos a foi. 262, e he huma Carta delRey 
D. Affonfo V. em que dá &culdade ao Duque de 
Bragança feu Tio para dar a Femaõ Pereira, Fidal• 
goda Cafa do Duque, a terra de Caff:ro Dairo com 
fi1as rendas f ómente em fua vida , porque por fua 
morte tornará ao Duque , a qual foy paífada em 
Evora a Jº de Dezembro de 1442. Depois foy 
:Bragança levantada ao foro de Cidade. Por efie 
tempo parece lhe concedeo o Civel , e Crime da 
.Villa de Guimarães, de que já era Senhor. Defde 
cntaõ fe começou a chamar efla Cafa de Bragança, 
a quem os Reys pelos parentefcos concederaõ tan
tas prerogativas, que naõ lhe faltou mais que a fo
berania, mas ainda fem ella .fe diíl:inguio fempre en· 
tre todas as que no Mundo conhecemos fem effe 
caraéter. Os filhos à maneira da Caía Real naõ 
tomaraõ appellido ; as filhas feguiraõ o mefmo ao 
modo das lnfantas, fem embargo, que alguns Au-

thores 
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thores as nomeaõ com o de Bragança , porém hc 
certo, que naó fe affinaYaÓ mais ~ue com o nome 
proprio nos papeis publicos, e nas Efcrituras, e con· 
tratos de catamentos, e os Reys nas Cartas, e AI ... 
varás de merccs lhe naõ davaú appellido, como {e 
póde ver em alguns, que haõ de ir nos tomos das 
provas ; e em tudo obfervou eR:a Caía hum Cere
monial como os. Infantes, tendo todos os Officiaes, 
que ha na Caía Real. · Das fuas Villas, e Caíl.ellos Prova num.2+ 
lhe faziaô preito , e homenagem os Alcaides môres 
com o juramento , e formalidade obfervada nefie 
.alto , como {e vê do formu1ario , que p·ara eUe 
achey no Archivo da mefma Caía, digno de fer olr 
lervado pelos curiofos. Aos Fidalgos, que os fer• 
vfaõ, faziaõ merces de terras, e Senhorios em ''i• 
das, e depois lhas fizeraõ de Commendas, e lhe 
concediaõ outras prerogativas, que naõ tivera nun ... 
ca cm Hefpanha outra alguma Cafa f6ra da de Bra• 
g~~. . : 
· Eíle foy o terceiro titulo de Duque, que hou• 
ve em Portugal, fendo primeiro erigidas em Doca• 
~os as Cidades de Coimbra, e Vifeu para feus ir. 
mãos os Infantes D. Pedro, e D. Henrique. Eíla 
exceJía dignidade, de que tanto fe tem efcrito fobre 
a fua odgem, e prerogativas, naõ concederaõ nun· 
ca os Reys Portuguezcs, fenaó aos que defcendiaõ 
da C~fa Real , e eraõ do feu proprio fangue; e por · Severim d~ Fari., 1 r...Ttit. 

.elfa caufa f oraõ taó raros no nolf o R eyno os Du- de l'on. Dif. ~· §. J l· 
~ues ; collume que até agora naõ vimos alterado , 
, .. Tom.V- F ü · e por 
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e por iíro a dignidade Ducal entre os Porruguezei 
faz huma ditferença nas prerogativas às das mai• 
Cortes, onde naõ milita efla razaõ. Efle era tam• 

Lauro de beni antigamente o coA:ume dos Reynos de Hefpa· 
~:':;cm titulo l: nha, onde f6mente era6 Duques os de íangue Real~ 
Gutmacns ' m. f. No tempo dos Godos era6 os Duques os irmãos • 

e fobrinhos dos Reys, a quem encommendavaõ as 
Provindas no Militar; pelo que depois da perda de . 
H efpanha na ó fe encontra e A: e titulo, como diz J e• 
ronymo · de A ponte , advertindo, que ainda que fe 
acha confirmando huma Efcritura deIRey D.Affon• 
f o VI. Alvarus F erdinandus Dux T oleti, naõ era fe• 
naó Capitaõ daquella Cidade. E tambem no tem• 
po dos Godos, em que foy taõ grande, parece que 
naó era mais que no Militar, como Governadores 
das armas. O Chantre de Evora Manoel Severim 
d~ Faria no lugar apontado trata eíla materia com 
a fua coílumada erudiçaõ, e já elle naõ pode defco• 
brir as ceremonias, com que eA:a dignidade fe con~ 
feria em Portugal ; porém fegundo Scipiaõ Amirato 
na N ohreza de N apoies, e o Regimento dos Reys 
de Armas, fahia o novo Duque de fua Caía acom• 
panhado dos principaes Senhores da Corte, e dos 
amigos, e parentes, precedido dos Reys de Armas, 
e dos Miniflros, e levavaõ a bandeira, e coronel as 
mayores pelfoas da Corte, que o acompanhavaõ, e 
chegando ao Paço entrando na Sala, em que EIRey 
eíl:ava em o feu Throno, fe fazia hum a Oraçaó em 
louvor do Duque, dando os motiVQS porque ElR ey 

. lhe 
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lhe concedera aquella dignidade, e poffo de joelhos, 
ElRey lhe mettia a :Bandeira na ma6 , e lhe punha 
o Coronel na cabeça, e fe acabava o aél:o , e volta• 
va .da mef ma forte a cavallo coiµ a infignia na ca .. 
beça para fua ca6!. O Ceremonial dos Principe9 
refere, que os Duques p6dem trazer eff oque diante 
de fi com a ponta para. baixo, para ditferença dos 
Reys, que ufaõ delle com aponta para cima, ufar 
de Coronel na Cabeça, ve{\ir huma oppa vermelha 
forrada de arminhos aberta pela ilharga , em fuas 
Caías ter doceis, nas Igrejas fitiaes, e fe lhe dá a 
beijar o EuangeJho na Milfa , diante dos Reys fe 
fentaõ em cadeiras razas com coxins em cima , 
tem Auratos, e Maceiros para os acompanharem, 
Alonfo Lopes de Haro . diz., . que os Duques em 
Heipanha eraõ por inflituiçaó antiga do fangue 
Real, o que fe manifetla com evidencia defde a fua 
origem ; pois quando fe introduzio a dignidade Du• 
cal, todos os primeiros Duques era6 parentes da 
Caía Real de Caflella, Portugal, e Aragaõ, como 
fe v~ na Hiff:oria daquelle tempo, onde naõ ha outro 
exemplo, fenaó o. de M onfiur Beltran de Claquin, 
'}Ue foy Condeflavel de França, e Conde de Lon~· 
gaville no Reynado de. Carlos V .. Rey de França, 
ao qual EJRey D. Henrique II. de Caftella tinha 
feito Conde de Traflamara , em que durou pouco 
pelas guerras com feu irmaõ EIRey D. Pedro , e 
depois pelos feus grandes merecimentos, e ferviços ,1 

-em que tanto fe diílinguira, o çreou Duque de Mo-
. . . . Jina 1 

NobiL de Har() toia, '' 
fü·, g. cap. 1 ~. 
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' 
li na, e Soria no aimo de 1371. Depois fez o mel! 
mo Rey no anno de 1379 a D. Fradique, feu filho 
baA:ardo, Senhor de Medina de Rio Secco, e ou· 
tras terras, Duque de Benavente; e efi:e Duque D. 

~ob. de Raro' tom. 2, Fradique foy fempre reputado pelos Efcritores de. 
liv. 9• cap.ii. H fi h 1 · . D d li C e pan a pe o pr1me1ro uque aque a oroa , 

· como natural della, confórme efcreve o mef mo Ha· 
ro no feu N obiliario.. EIRey D.Joaõ 1. de CaA:el
la fez Duque de Valença de Campos a D.Joaõ In
fante de Portugal, filho delRey D. Pedro I. e da 
Rainha D. Ignez de Ca{ho, dignidade que ja go· 
zava no anno de 1J87. Eíl.imou eíle mefino Rey 
tanto o titulo de Duque, que para mayor conheci
mento deíl:a dignidade , e honra della , creou Du
que de Penafiel no anno de 13 9) a feu filho fegun
do o Infante D. Fernando, Conde de Mayorga, Se
nhor de Cuellar, e das Villas de S. Eílevaõ de Gor· 
maz, CaR:rogeriz, Alva de Tormes, S~vaterra, 
Galiíl.eo , Monte-Mayor , Paredes de Nava , que 
depois foy Rey de Aragaõ, Navarra, e Sicilia no 
anno de 1412, e coroado em 11 de Fevereiro de 
1414. ElRey D.Joaõ II. fez Duque de Penafiel 
no anno 1420 a D. Henrique, Infante de Aragaó, 
Meíl:re de Santiago , feu primo com irmaõ. E a 
D. Fradique de Caff:dla e CaA:ro, feu tio, Duque 
de A:rjona no anno de 142}, filho de D. Pedro de 
Caílella, Condeíl:avel de Caíl:ella, e Conde de Traf. 
tamara, filho de D. Fradique de Catl:e11a XXVIJ. 
Meílre de. Santiago, filho de_I.Rey D. Aífonfo .º ul-

timo 
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timo de Caflella , e por. fua morte deu o mefmo 
titulo de Duque de Arjona a D. Fradique de Ara~ 
gaó , Conde de Luna , filho natural, e legitimado 
de D. Martim, Rey de Aragaõ. Porém dla for- H h . 

al.d d r. 1 d ll. fi R aro' toin. r. uY,.f,i m 1 a e ie re axou no tempo ene me mo ey , cap. 1, · 

honrando com efl:a dignidade a peífoas , ainda que 
Grandes , que naõ eraõ do fangue da Caía Real , 
nem naturaes do Reyno ~ como diz Affonf o Lopes 
de Haro, quando fez Duque de ·Truxilho a D. Al-
varo de Luna, Conde de S. Ellevaõ de Gormas, 
feu Valido, e o primeiro que em Hefpanha obteve 
eíl:a grande dignidade Cem fer defcendente da Caía 
Real, fendo o motivo a fua grande privança, au-
thoridade, e dominio abfoluto com aquel1e Rey .. 
Feita ell:a introducçaó, a confeguiraõ outros Senho-
res iJiullres em fangue , e poderofos em Eftados ; e 

. affim em vida de D. Alvaro de Luna creou a D. 
Joaõ Affonfo de Gufmaõ Conde de Niebla , pri ... 
meiro Duque de Medina-Sidonia , dlando no Ef. 
pinar de Segovia a 17 de Fevereiro de 1445, e he 
o mais antigo Duque da Coroa de CaftelJa , por fe 
haverem extinguido os referidos. . A efte exemplo 
fe feguiraó outras Caías illuftres alcançando a dig
nidade Ducal. E defta formalidade de ferem do 
fan~e Real pela continuaçaó do ufo antigo, que 
os Emperadorcs, e Reys rinhaõ em as Cartas, que 
efcreviaó de lhes darem o tratamento de parentes co• 
mo a confanguineos da Cafa Real, veyo a fer pre• 
roga tiva depois na dignidade, .fendo taõ grande em c,,ae1. 
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Caltella ; que à creaçaõ do Duque fe íuppoem 
annexa a grandeza no commum fentido da liogua 
Hefpanhola, porque todos os Duques faõ Grandes, 

õrrilho Orig. de la como daramente o affirma D. Alonfo Carrilho no 
~ncf. dif(,, I• pag. Tratado, que efcreveo da origem da dignidade de 

Grande de Cail:ella , que imprimio em Madrid no 
anno de 1657, onde diz: Entre las cefas, q11e.fa 
ohfarvan en el con admiracion (falia da Corte com os 
Reys) campea por jingular la dignidad de Grande , 
como participe de extraordinarias preeminencias, que 
/Õn las mffmas, que pertenecen a los Duques en C'!f 
til/a, donde e/, que jaere Duque, es Grande; y azmque 
tamhiem lo flan muchos Marquez.es , 'Y Condes, con· 

Jiderandolos como Grandes, gefan de las prerogativas 
Ducales por eflar unidas a la grandeza. E ainda 
depois da introducçaõ, que Carlos V. fez de crear 
Grandes de Hefpanha , naõ fe creou Duque, que 
naõ fofie Grande, o que fe praticou com os Portu
guezes na dominaçaõ dos Reys de Caltclla, porque 
aos Duques de Bragança , Barcellos , Aveiro, Tor· 
res-N ovas , e Villa-Real os declarou Grandes da
quella Corte , e depois com os Duques de Abran
tes, Caminha , e I""inhares, a quem querendo fazer 

. . Grandes de Caíl:ella creou Duques em Portugal : e 
Carrilho .Orig. de la naõ fe infere daqui que os mais titulos de Portugal Griind, d.iic. 1. pag. 7. 

naõ íejaõ Grandes, porque os faõ na Corte de Por· 
tuga1, da mef ma forte, que os Grandes na de Caf. 
tella, pois nenhuma pelfoa , por ·Grande que feja , 
póde lograr preeminencias em outra Corte, fenaõ por 

efpecial 
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· cípecia] graça della. E affim tem havido muitos 
Grandes em Caff:ella fendo Eílrangeiros: dos Por
tuguezes o foraõ o Marquez de Caíl:el1o-Rodrigo, 
o Senhor D .. Duarce filho do Duque de Bragança, 
D. Manoel de Portugal neto do Prior do Crato 
D. Antonio, e modernamente o Conde deAtalaya 
D. Pedro Manoel como Grande de primeira claf. 
fe ; e fóra de Portugal muitos Senhores , e Princi
pes naquelle tempo , que no prefente tem fido 
muy franca para todos 'eíla dignidade, que naó ferá 
.facil numerar. E ainda fuppoíla eíl:a efpecial gra· 
ça, naõ fe deixou de reconhecer fempre nos Titulas 
<Je Portugal grandeza como nos Caftelhanos, como 
affirma o mefmo Carrilho, dizendo: Pero es cier
to, 911e la preeminencia de cuhrirfe en pr~fencia de 
los Reyes es comuna Titulos, y Grandes, y oy.fa con .. 

Jerva e/la prerogativa en Portugal como filiacion de 
Cqjlilla, donde tanhien conjervan oy los Titulos otras 
preemi11encias comunes, y fin d!ferencia de los mif mos 
Grandes. De fone, que ainda que na dominaçaõ, 
que tiveraõ na nolfa Coroa os Reys de Caílella , 
eraõ declarados os Duques de Portugal Grandes 
de Cafi:eUa , tinhaõ os Marquezes, e Condes além 
de outras preeminencias a de fe cobrirem diante 
delRey, e de el1e fe defcobrir, conferindolhes eílas 
honras quando chegavaõ à fua prefença com a dif
tinçaõ de Marquezes, e Condes, pelo que diz Car· 
rilho: Y por efla razon.fa cuhren todos los Titu/os de Carrilho; difc,4 pag. 

Portugal, y los hfjosflgrmdos, y terceros de los Du.. 18• 

. Tom. V. G ques 
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4 8 Htjloria qenealogica 
'lues de aquel Re;1no: donde como filiacion àe Ca/lilltt 

Ji: coefervo la preeminencia de cubriife de/ante de jus 
Reyes los Ricos homhres antiguos, a que correfpo11de11 
/os Titulos: coR quien no je hizo la ultima di/lincio11 
dei Emperador, como en C'!fitlla, porque no Jê uni~ 
Portugal a e/la C orona ha/ta e/ feliz Reynado de F i· 
lipo e/ Prudente , que co'!fervo '1 los P ortuguez.es e11 

.Ji1s privilegias , fin diminuicion en ji1s prerogativas ~ 
Le)'es, y ceremonias. N a6 fazemos agora reflexaõ 
em chamar a Portugal filiaçaõ de Cafiella, porque 
eíl:e ponto aífás tem fido difputado , e egregiamen
te demoníl:rado o contrario pelos noífos Authores, 

"" . . e nao 1mporrarnos mais, que para o que trago a au-
thoridade deíle Author, confirmando-a com outra 

Silavr Memoria-! do ainda mayor do infigne D. Luiz de Salazar Archi-
Condc do Salvau:rra , ' 
pa-g •. z a. vo de todas as antiguidades de Hefpanha , no Me-

morial que efcreveo do Conde de Salvaterra quan
do pertendeo a Grandeza , ·que por elle lhe foy con• 
cedida no·anno de 1717, onde fallando como os Ti· 
tu los illufl:res de Hef panha foraõ poucos os que fe 
cobriraõ, e todos os mais perdera6 aquellas antigas 
prerogativas concedidas aos Titulas de Hefpanha, 
diz : Exceptuar01!Je.falo /os ile Portugal, que no ef
taba en la dominacion de Ca/lilla, y aunque lo e/luho 
à~jmes, ohftrvó la co/tumhre antigua de todos los pri· 
mitivos Magnates Iijpaiioles, y oy la guarda: por• 
IJUe en aquel Reyno__ft cuhren , y .fientan en la pr:ftn· 
eia de jzis Reyes todos los que gozan las dignidades de 
Duque, Marques, y Conde çon çierta diferencia, y 

ài/lin-
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di/lincion f!feéla á cada digniàad. De forte , que os 
Títulos de Marquezes , e Condes naó tem ditleren· 
ça dos Grandes de Hefpanha , mas omittidas , ou · 
mudadas as prerogativas , vem a cair nas mefmas 
clalfes , porque f ó faõ Grandes os que fe cobrem , 
ou fentaõ diante dos feus proprios Reys. O mefmo 
D. Luiz de Salazar, que fempre com a lua vafla 
crudiçaó nos dá luz na Hifi.oria, confirma o que di· 
zemos quando no Memorial que imprimio no an· Salmr, Mr~oria~ dtJ 

, • MarquczdcV1lla•Fran• 
no de 1704 fobre a Grandeza de primeira daífe do a, pag. 15,. 

~Iarquez de Villa-Franca, refere , que quando a 
Rainha D. Marianna de Aullria paífou a Hefpanha 
&zendo caminho por Milaõ, governava aquelJe Ef.. 
tado o Marquez de Fromella , e Carracena, e teve 
ordem a Rainha para mandar cobrir ao Governador 1 . 

fendo o motivo, que o Conde de Aífentar D. Lo-
po da Cunha (Titulo, que em Portugal lhe dera El-
Rey Filippe) fervia no Exercito de Lombardia, e 
fe havia de cobrir diante da Rainha , como tam ... 
bem o Conde de Figueiró, que vinha fervindo de 
Veador, o que faziaõ como Titulos de Portugal , 
em quem concorriaõ as prerogativas dos Grandes 
de Caflella, que tambem vinhaó fervindo a Rainha, 
que eraõ o Duque de N axera, e o Duque de Terra· 
Nova; e diz Carrilho: E como e/los dos .Je detJian de Carrilho, dif. 3• fof.18, 
co/Jrir por la preeminencia ohfarvada en todas las Per• 

.Jõnas Reales con los Titulas Portuguezes, o'c. E que• 
rendo que o l\farquez de Fromeíla naõ tivelfe elle 
diífabor de ficar defcoberto, mandou, que {e cobrif. 

Ton1.V. G ii fe 
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'o Hftoria qenealogic11 
fe por aquella vez. . O mefmo fe praticou quando 
a Rainha de Ungria D. Margarida Infante de llef
panha paífou a Alemanha a celebrar as tuas vodas 1 

mandando cobrir emBarcellQna a D. Vicente Gon• 
zaga, Vice-Rey de Catalunha, e em Milaó ao feu 
Governador D. Luiz Ponce de Leon, que naó eraó 
Grandes. O Conde de Ca{lro Dairo D.J eronymo 
de Ataide, a q~em ElRey Filippe IV. naú o fendo 
já em Portugal fez Marquez de Collares, pertendeo 
por hum douto Memorial, que imprimia, preceder 
no Concelho de Portugal aos Grandes de Hefpanha, 
com o fundamento de que tinha como Marquez 
melhor alfento em Portugal diante dos Reys, do 
que os Grandes em Catlella , e affim os Marqueze5 
de Portugal tiveraõ honras como Grandes de pri
meira clalfe. Porém deixada eila digreilàõ, que 
foy forçofa para que fe entenda que os Títulos de 
Portugal naõ tem menos prerogativas, que os 
Grandes de Catlella, pois ndles concorrem todas 
aquellas circunfl:ancias , que nos Grandes daquel1a 
Corte , e em alguns a honra de ferem do fangue 
R.eal por .baronia, e outros por alianças, gozando 
1êus mayores os Títulos de Ricos-Homens, funda· 
mentos fobre que D. Luiz de. Salazar fez aquelle 
notavel Memorial , de que tenho copia , que o Du
que de Arcos D.Joaquim Ponce de Leon deu a 
El Rey Filippe V. em que íe vem as prerogativas , 
e fingular diftinçaó dos Grandes de Hefpanha fobre 
a igualdade, que o dito Rey ordenoutive~m com 

os 
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os Duques Pares de França, como ficaraõ obfervan· 
do, e por efta conv~aõ dos dous Reys nomea
raó , e nomeaõ os de Hefpanha alguns Senhores 
Francezes Grandes da fua Corte, os quaes ficaõ 
com as honras de Duques de França, mas na6 de 
Pares daquelle Reyno, nem de cobrirfe diante dei~ 
Rey de França, o que os Duques Pares naõ fuzem; 
porque no dia da entrada dos Embaixadores fe co .. 
brem f ó mente os Principcs do fangue, e os Princi· 
pes Efi:rangeiros: e fendo tantas as prerogativas, 
ainda nos Duques em Portugal fe obfervaraõ algu
mas mais ef peciofas, porque todos os feus filhos, e 
filhas gozaõ de grandeza; os filhos fe cobrem dian· 
te delRey, e tem mayor alfentamento, que he hu .. 
ma certa quantia, · que vencem pelo titulo, que ca .. 
da hum goza , e as filhas , e noras tem almofada no 
Paço, graça que naõ fabemos tenha outra alguma 
dignidade pata todos os feus filhos, e verdadeira· 
mente jut\a; porque como os Duques participavaõ 
do fa!lgue Real, era jullo tiveífem feus filhos, e fi. 
Jhas pelo nafcimento a grandeza , que recebiaó no 
parentefco. De forte, que fuppoíl:o em Hefpanha 
fe corrompeo a primeira iní\ituiçaõ da dignidade 
Ducal, dando-fe a Senhores, que naõ eraõ da Caía 
Real, e depois fe regulou o Ceremonial da Corte 
pela inflituiçaó dos que le chamaõ Grandes ; no nof.. 
{o Reyno foy inalteravel eíl.a merce , porque naó 
contamos Duque, que naõ féja do tangue Real , 
para o que poremos aqui todos os que tem gozado 
dia dignidade. Di1que1 
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'Duques de Braganf ti. 

Ao SENHOR D. AFFONSO , Conde de Barcef ... 
los, creou EIRey D.Aífonfo V~Duque de Bragan- · 
~a no anno 1442. 

D. FERNANDO , primeiro do nome, foy Du
que de Bragança no anno 1461 por f ucceílàõ ao 
Duque D. Affonfo feu pay. 

D. FERNANDO, fegundo do nome, fuccedeC> 
no Ducado de Bragança no anno de 147 8 a feu pay, 
e já era Duque de Guimarães , com·o logo fe dirái. 

D. JAYME, unico do nome, foy Duque de 
Bragança no anno de 1496., 

D. TaEonosro I. foy Duque de Bragança 
por fuccelfaõ no anno de 1; J 2. Paffoufelhe Carta 
do feu afíentamento feita por Miguel de .l\iloura em 
Evora a 19 de Abril de 15 J J , a qual eA:á na Torre · 
do Tombo no liv. 19 da Chancellaria ddRey D. 
Joaó III. foi. BS. 

D. JoAÓ 1. foy Duque de Bragança por fuc
ceflàó no anno de J j 6} , e Du'lue de Barcellos,. co
mofe dirá. 

D. THEODos10 II. foy Duque de Bragança 
por f ucceífaõ no anno 158 3. 

D. J OAÕ , fegundo do nome , e quarto dos 
Reys de Portugal , foy Duque de Bragança por 
fucceífaó no anno 16} o., 

o PR.IN· 

.. 
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O PRINCIPE DO BRASIL D. THEODos10 foy 

Duque de Bragança por f uccelfaõ no anno 1640. . 
EL R EY D. AFFONSO VI. fendo Principe do 

Hrafil f uccedeo no Ducado de Bragança no anno· 
de 165;. 

ELREY D. PEDRO II. fendo Principe Regen
te teve o Ducado de Bragança no anno 1668. 

A INFANTA D. ISABELJOSEFA jurada Prince-
2a herdeira, foy Duqueza de Bragança por f uccef. 
faõ em o anno 1689. 

· O PRINCIPE D. J oAÕ foy Duque de Bragança 
em o dia, em que nafceo no anno 16 8 8. 

ELREY D.JoAÕ o V. entrou a fer Duque de 
:Bragança no anno de· 1689 no dia 22 de Outubro 
do ku feliz nafdmento. 

A INFANTA D. MARIA, que nafceo Princeza 
'do Brafil, e hoje he de AGurias, fuccedeo no Du· . 
cado de Bragança em o anno 17 11. 

O PRINCIPE D. PEDRO foy Duque de Bra.
gança no mefino dia em que nafceo no anno 17 1 2. 

O PRINCIPE DO BRASIL D.J osEPH f uccedea 
a feu irmaõ no Ducado de Bragança a 14 de Ou• 
tubro do anno 1714. 

'Duques de Barcellot. 

D. J oAÕ , · primeiro do nome nos Duques de 
Bragança, foy Duque de .Barc;llos por Carta dei.o . 

· lley· 
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Rey D. Seballiaõ de 5 de Agollo do anno 1562, 
que eflá na Torre do Tombo na Chancellaria do 
dito Rey, liv. 11, foi. 60 verf. 

D. THEODOSIO , fegundo do nome entre os 
Duques de Bragança , nakeo Duque de Barcellos 
.em 28 de Abril do anno 1568. 

ELREY D.JoAÓ o IV. naíceo em 19 de Mar .. 
ço do anno 1604. Foy terceiro Duque de Barcel· 
los. 

O Pa1Nc1PÉ D. THEonos10 , nafceo Duque 
de Barcellos em 8 de Fevereiro do anno 16} + 

'Duques de Guimarães. 

D. FERNANDO , fegundo do nome entre os 

Duques de Bragança, foy (antes de f ucceder na ea. 
fa) Duque de Guimarães no anno 1470 em vida de 
feu pay. 

D.JAYME, Duque de Bragança, foy tambem 
Duque de Guimarães. no anno de 1496. 

O INFANTE D. DUARTE filho delRey D. Ma· 
noel foy Duque de Guimarães no anno 15J7 , por 
cafar com a Infanta D. Ifabd , a quem feu irmaó 
deu em dote o dito Ducado. 

O SENHOR D. DuARTE feu filho, foy Duque 
de Guimarães no anno de 1541. 

E1.REY D.JoAÕ o I\r. fendo Duque de Bra
gança foy tambem Duque de Guimarães por Car· 

ta 
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ta pafiãda em Madrid a 4 de Junho do anno 16j8, 
como conff:a do liv. }4 da Chancellaria delRey Fi. 
lippe IV. foi. 17, que eftá na Torre do Tombo. 

Vuque1 de Coimbra. 
O INFANTE D. PEDRO foy creado Duque de 

Coimbra por ElRey D.Joaõ oi. no anno 1415 ef.. Chr. deJReyO.JoaõJ. 
tando em Tavira de volta de Ceuta como refere parr. i. cap. 100• toL 

' ' 276. 
o ChronHla Gomes Eannes de Azurara na Chroni-
ca do dito Rey, que diz o creara Duque de Coim· 
bra, e ao Infànte D. Henrique Duque de Vifeu, em 
fatisfàçaõ do trabalho, e ferviços feitos em Ceuta. 

O SENHOR D.JoAõ,filho do dito Infante, foy 
tambem Duque de Coimbra. · 

O SENHOR D.JORGE foy creado Duque da 
mefma Cidade por EIRey D. Manoel, de que (e 

lhe paífou Carta em Evora a 16 de Março do anno 
1509, que ellá incorporada em outra delRey D. 
J oaõ III. do anno 1 5} 2 , que exHle na Torre do 
Tombo no liv. 24 da Chancellaria do dito Rey 
foi. 71· 

'JJuque s de Pifou. 

Ao INFANTE D. HENRIQUE filho delRey D. 
Joaõl. fez feu pay Duque de Vifeu no anno de 1415, 

Tom. V. H junta· 
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juntamente com feu irmaó o Infante D. Pedro, Du·. 
que de Coimbra, como fica dito. 

O INFANTE D. FERNANDO foy Duque de Yi· 
feu por ceífa6, que nelle fez o Infante D. Henri· 
que, (e já era Duque de Béja) no anno de 1460 em 
2 de Setembro , e íuccedeo por f ua morte no de 
146j. 

O SENHOR D.J OAÓ filho do dito Infante, foy 
Duque de Vifeu , e tambem de :Béja, como confla 
do liv. J. dos M yff:icos, fol. 1 o pela Carta de Fron· 
teiro môr das Comarcas de Entre Tejo, e Guadia
na, e além do Guadiana, e do Reyno do Algarve, 
paífada em Santarem a 2J de Março de 1471, aon· 
de diz: Duque de Vi/eu, e Beja, Senhor da Covi
lháa, o"c. e affim parece o foy por fucceífaõ no an· 
no de 1470. 

O SENHOR D. D1oco feu irmaõ, foy Duque. 
de Vifeu, em que fuccedeo ao dito feu irmaõ D. 
Joaõ, e já era Duque no anno de 1475, como dif. 
femos no Liv. III. Cap. VIII. €. 1. pag. s io. 

·'Duques de Béja. 
O INFANTE D. FERNANDO foy Duque de Bé

ja, creado por EIRéy D . . Affonfo V. quando vol· 
tou de Africa da jornada , que impenfadamente fez 
a Ceuta no anno de 1452, como diz a Hj/loria da 
Cidade de Beja, feita por Ma~çal d9 A vellar da Cof. 

ta~ 
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ta. N aó achey a Carta porque foy feito Duque 
de Béja, porém na doaçaó da Villa de Serpa diz EI. 
Rey feu irmaõ: O l'!fante D. Fernando Duque de 
Befja, Senhor de Moura , etc. foy feita em Lisboa 
a 18 de Fevereiro do anno de •4$7, e efiá na Tor
re do Tombo no liv. 4 dos Myfiicos, fol. 21 verf. 

ELREY D. MANOEL foy Duque de Béja, crea· 
do ao que parece no anno de 1489 , como confia 
do liv. 2 dos M yt\icos fol. 1 oo , de que íe lhe paf. 
f ou Carta de aífentamento de hum conto de reis a 
28 de Abril do anno· de 1489. No dito livro a foi. 
lOJ eílá outra Carta feira em Béja a 6 de Abril do 
mefmo anno, que principia : D. J oaõ, Cf e. a quan
tos ejla Carta virem fazemos faher, que yguardam/o 
nos o grande divido, 'llle D. Manoel Duque de Béja, 
Senhor de Vi/eu, e da Covilháa, e meu muito pre/àdo 
primo , e:/ e. Detla Carta. confia, que já em 6 rle 
Abril era Duque de Béja, e que fe o fora de Vifeu, 
o dilfera quando refere fer Senhor daquella Cidade. 

O INFANTE D. Luiz, filho delRey D. Ma
noel, foy Duque de Béja, por merce do dito Rey, 
de que depois lhe palfou Carta EIRey D.Joaõ o 
Ili. ein Coimbra a ; de Agofio de 1527, e eílá na 
fua Chancellaria liv. Jº foi. 120. 

A ELREY D. PEDRO II. fendo Infante creou 
ElRey feu pay Duque de Béja em 11 de A.goíl:o 
de 16;4, cujo Alvará cflá na Torre do Tombo na 
fua Chancellaria foi. 99 do dito anno, por nelle re
novar elle titulo, que tivera ElRey D. Manoel, 

Tom. V. H ii de 
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de que depois fe lhe paífou Carta do alfentamento1 
que leva6 os Duques de 750U, a qual foy feita em 
Lisboa a 7 de Mayo de 165). Dita Chancellaria 
foi. 140. 

o INFANTE D. FRANCI.SCO fuccedeo no nu .. 
cado de Béja a ElRey feu pay, e affim leva o af.t 
fentamento de Duque de Béja no Almoxarifado do 
Pefcado de Lisboa em refoluçaó de 17. de Agoil.o 
de 1708. 

"Duques da Guarda. 

O INFANTE D. FERNANDO filho delRey D ... 
Manoel, foy Duque da Guarda por Carta delRey 
D. J oa6 o III. paffada em Lisboa a 5 de Outubro 
de I )Jº , que eftá na fua Chancellaria liv. J9 foi. 
108. 

VuqueJ de Aveiro. 

D.JoAÕ DE LENCASTRE filho do Mdlre D. 
Jorge , foy Duque de Aveiro por merce delRey 
D.Joaó o III. o qual lhe naõ paífou a Carta, e o 
fez. depois ElRey D. Sebaíl:iaõ em Lisboa a Jº de 
Agoíl:o de 1557 , a qual naõ paífou pela Chancel
leria. , 
. . D.JORGE DE LENCASTRE foy fegundo Duque 
de.Aveiro. D. AL-
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D .. ÁLVARO DE LENCASTRE, E D. JULIANA 

DE LENCASTR.E foraõ terceiros Duques de Aveiro 
por Carta delRey D. Filippe, paífada no 1 deJa .. 
neiro de 1593. Faz della mençaõ na do alfenta• 
mei:ito do Duque, feita em 1} de Março de 1594 1 

que eftá no livro 1 da Chancellaria do dito Rey 
fi>J. 1 I. 

D. RAYMUNDO DE LENCASTR~, que ~raDu .. 
que de Torres-Novas, tirou Carta paífada em 26 de 
Fevereiro de í6S6, que eíl:á no Hv. 28 da Chance! .. 
laria de\Rey- D.Joaõ o IV. fol.41. · 

D . PEDRO DE LENCASTRE, I.nquiíidor Geral, 
foy Duque de Aveiro por Sentença da Relaçaõ de 
Lisboa de 14 de Mayo de 1668, de que fe lhe paf. 
iou ~arta a 22 deJunho de 1668, que eftá no liv.-
28 da Chancellaria delRey D. Affonfo VI. foi. 457. 

A D. MARIA DE GUADALUPE DE LENCASTRE 

foylhe fentenciada a Cafa , e o Ducado de Aveiro 
por morte de feu tio a ~o de Outubro de 1679 , e 
fuleceo em Madrid em 9 de Fevereiro de 17 1 5. · 

D. GABRIEL DE LENCASTRE fuy feito Duque 
de Aveiro por Carta de 2 de Junho de 1712. 

'Duques de Torres-Novas. 
D.JORGE DE LENCASTRE , primogenito do~ · 

terceiros Duques de Aveiro, foy Duque de Torres• 
Novas por merce delRey Filippe III. por Carta de . 

. 26 
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26 de Setembro de. 1619 , que ·eflá no liv. 4 J fol. 
2}) da Chancellaria do dito Rey , e naó chegou a 
fer Duque de Aveiro. 

D. RAYMUNDO DE LENCASTRE foy Duque 
de Torres-Novas, em que fuccedeo a feu pay, de 
que fe lhe paífou Carta a 24 deJunho de 163 3, como 
confta do liv. 14 das Confirmaçoens de Fdippe Ili. 
fol. 275, e depois foy Duque de Aveiro. 

'Duques de Pilla·Real, 
e G""'aminha. 

A D. MANOEL DE MENEZES , Marquez de 
Villa-Real, fez EIRey D. Filippe 11. Duque de 
Villa-Real, de que lhe palrou Carta feita em Lisboa: 
no ultimo de Fevereiro de 158 5 , que cftá na fua 
Chancellaria liv. 11 foi. } 8 5. 

·D. M1GVEL Lv1z DE MENEZES foy creado 
Duque de Caminha , de que fe lhe palrou Carta a 
J4 de Dezembro de 1620 , que eA:á no liv. 1 pag. 
18j da Chancellaria de1Rey FilippeIV. 

D. MIGUEL Luiz DE MENEZES foy fegundo 
Duque de Caminha por Carta paífada por EIRey 
D. Joaó o IV. a 14 de Mayo de 1641, onde àiz, 
que por D. Miguel de Noronha feu muito amado, 
e prezado fobrinho lhe apprefentar hum Alvará, ern 
que fe fazia merce ao Marquez de Caílello· R odri .. 
go, de que cafando o dito D. Miguel com foa filha 

D. !\la-
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D. Marianna de Caílro , fuccedelfe ao Duque ·de 
Caminha feu Tio no titulo de Duque, em virtude do 
que lhe compria a tal merce, que efiá na Chancel
faria do dito Rey no Jiv. 12 fol. 86 verf. e morreo 
em 29 de Agoílo 1641. 

Depois deíl:e foraõ Duques Titulares de Ca
minha os Condes de Medelhirn em Caíl:ella, feitos 
por EIRey Filippe IV. em tempo, que já naõ do
minava em Portugal, e tambem o de Abrantes , e 
Linhares. 

'JJ11q11es do Cadaval. 

A D. NUNO ALVARES PER.EIRA DE MELLO, 

Marquez de Ferreira, creou Duque do Cadaval El • 
.Rey D.Joaõ IV. de que fe paffou C~rta em 18 de 
Julho de 1648, que fe conferva no liv. 20 da Chan
cellaria do dito Rey, foi. 144. 

D. Luiz AMBROs10 ~E MELLO foy feito Du
que do Cadaval, de que fe lhe paífou Carta em 26 
de Abril do anno de 16 8 4. 

D. J A YME DE MELLO fuccedeo a feu irmaõ , 
ainda em vida de feu pay, e he Duque do Cadaval 
por Carta de 25 de Abril do anno de 1701. 

Duques 
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'Duques de Alafaens~ 
A D. PEDRO DE SousA filho do Senhor D. 

Miguel , e neto delRey D. Pedro II. creou Duque 
de Alafoens EIRey D. J oaõ V. no anno de 17 18 no 
dia, em que foy bautizado , fendo o dito Senhor feu 
padrinho, de que fe lhe paffou Carta a 5 de Outubro 
do anno de 1718, e a fua mãy D. Luiza C.afimira de 
Soufa , herdeira da Cafa dos Marquezes de Aron
ches, fez Duqueza de Alafoens. 

Eíl:és faõ os Duques , que tem havido neíl:e 
Reyno, de que bem fe vê quanta razaõ temos pa· 
ra affirmar, que nelles concorrem muy differentes 
circuníl:ancias, que em os dos mais Reynos, fendo 
ainda muito mais exceffivas as prerogativas dos de 
Bragança, porque nelles fe via huma effencial ditfe
rença na fua Cafa. E para que em tudo a tiveífe, 
EIRey D. Affonfo V. lhe fez huma efpecial merce, 
e até entaó fem exemplo , a qual foy , que Jogo 
que morreffe o Duque de Bragança, feu fucceífor , 
e herdeiro da Cafa fem outra ceremonia, nem Al
vará, ou encartamento fe nomeaífe Duque de Bra
ga·nça , e dos mais titulos , que poífuia o Eíl:ado ~a 
fua Cafa , e depois tiravaó Cartas confórme o ufo 
delle Reyno de confirmaçaó das doaçoens dos fous 

Prova num.25. Eíl:ados. E ainda fe eíl:endeo mais efia merce fa. 
zendo-a muito mayor no modo da fucceífaõ, man

dando, 
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dando que fuccedelfe em falta de filho a filha do 
ultimo polfuidor , por eflas palavras: E vindo cozo 
'Jlle Dtos defenda que ahy nom haja harom flu d!faem· 
dente, a nos praz que a filha tf#&enáente deUe que fo· 
ceder as ditas terras , jêgundo a firma de juas doa
çoens , fija Duqueza , e C ondejfa dei/as por a dita 
guyza, o" e. Foy paífada effa Carta em Lisboa por 
Martim Gil no. anno de 1449, e deA:a forte perpe• 
túa a linha direita, antepondo a filha ao varaõ tranf-
vcrfal. Depois lhe fez o mefmo Rey outras mui· Prova num.26. 
tas merces como foy a da Ilha do Corvo huma das 
nove dos Açores , a que chamaõ Terceiras , com 
jurifdicçaõ, mero, e mixto Imperio, por Carta paf. 
&da em Evora por Martim Gil a 20 de Janeiro do 
anno 14;}. No mefmo anno a 19 de Janeiro lhe 
fez merce, de que da fabrica da ferraria, que tinha P 

d B ~ -~ . 'b rovanum.27. no termo e ragança , nao pagaue c1za, nem tn U• 

to algum o ferro, que nella fe vendelfe. E que nas 
terras do Duque fe naõ executatfem as fuas Cartas, 
que encontraífem as jurifdicçoens, e privilegios do· 
Duque, fem lho fazerem a faber: foy paífada a Car· Prova num . .iS. 
ta em Lisboa a 1) de Julho do anno 1454 pelo Se· 
aetario Ruy Galvaõ. E no mefmo anno lhe con• 
firmou outra merce, que EIRey feu pay lhe tinha 
feito para que naõ podeífem os Miniftros delRey Provanum.ig. 
tirar os feitos das terras do Duque , ainda quando. 
folfem recufados de f of peitos os J uizes, ou Ouvi d~ 
res do Duque, fem lho fazer a Caber , para que no .. 
mea/fe outros, que naó foífem fofpeitos às partes. 

Tom .. V. 1 Tinha 
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· Tinha entrado ElRey D. Affonfo V. no de~ 
âmo quarto anno da fua idade, quando o Infante 
D. Pedro Regente lhe entregou o governo do 
ll.eyno no anno de 1446 em prefença dos Grandes, 
e Senhores do Reyno. Acabado eíle aélo ElRey. 
eq,ontaoeamente dimittio de fi o governo, mandan· 
do, que o Infante continuaífe na.mefina fórma, que 
até aquelle tempo o fizera. N aó íê achou o Du· 
que de Bragam;a nefi:a folemnidade por juíl:o impe., 
dimento, e mandou por feu Procurador a D. Gon .. 
çalo Pereira , a quem chamaraõ o das Armas: e 
chegando à noticia do Duque a refoluçaõ, que EI~ 
Rey tomara de dimittir de fi o governo , lhe foy, 
pouco agradavel ,.e aos feus parciaes : e affim no dia 
feguinte das -Cortes . o impugnou fem rebuço em 
nome do Duque Gonçalo Pereira feu Procurador~ 
o que por entaõ foy defprezado, pois entrou o ln. 
fante por efpontanea vontade delRey na regencia.
N aquelle mcfmo anno, que foy o ultimo do gover .. 
no do Infante D. Pedro, achamos huma Carta en ... 
tre outras muitas originaes do Infante para feu ir
maõ o Duque, que fe ooníêrvaõ no Archivo da Se. 
reniffima Caía de Bragança, que lançamos aqui para 
que fe veja o refpeito, com que o Infante tratava a 
feu irmaõ; e porque o tempo já as vay confumin.. . 
do de forte, que naõ durará o muitos annos, quere· 
mos falvar a f eguinte , da qual fe vê a materia do 
-negocio , que tratava , e dizia deA:a forte : · 

,,.Alto, e poderozo friucipe, e muito amado 
~·. ,, lrmaõ, "' -·::,..:.. __ _ 
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,, trmãõ , o Infante D. Pedro Curador deIRey meu 
,, Sfior, e Curador , e Regedor por el de fus Reg· 
,, nos ~ e Senhorio me encomendo a vos , façemos 
,, faber que o Arçehifpo de Bragaa meu bem ama ... 
,, do fobrinho me diff'e que a elle vecra ora recado 
,, que mandatles novamente coílranger os morado
" res do têu couto de Dorneilas que he na volfa ter. 
,, ra de Barrof o, '}Ue vos deífem cada huú çertos aJ. 
,, queires de paõ ; e que poflo que por fua parte fof. 
,, te requerido que femelhante lhe nom devíeis man• 
,, dar fazer viílo como o dito Couto de fempre fo· 
,, ra , e era de fua Egreja, e exempto de taaes en• 
,, carregas, e que a jurdiçom delle hé toda d~ dita 
,, fua Egreja nem em feu tempo , nem de feus an· 
,, teçeJTores taa~ coflrangimcntos lh~s nom furaó 
,, feitos no curaffes de!lo, antes fem embargo de 
,, todo ma?ldaf:les que os penhores que ihe por· eHo 
,, eram filhados os vendeíferr., e porque Alto, e po
'' derozo Principe , e muita amado Irmaaó vos fa~ 
,, heis bem quem o dito .hrçebifpo he , e a grande 
,, razom que EIRey meu Sííor, e eu com el teemos 
,, affi por o grande divido que com nofco ha , como 
,, por os muitos ferviços que tem feitos a efles Reg .. 
,, nos feede çerto que a mim defpraz muito de lhe 
,, etlo, nem outro alguú agravo feer feito, e por 
,, quanto eu hey as luas coufas por minhas proprias 
,, eu vos rogo, e encomendo que mandees Jogo en .. 
,, tregar os penhores aos lávradores do dito feti Cou .. 
,, to, e daqui em diante lhes nom mandees fazer fé. 

Tom. V. l ii ,, me• 
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,, melhante coftrangimento e a pois fempre íoy gtt• 
,, ardado de taaes encarregos em tempo dos outros 
,, Arçebifpos ; muito. mais razom he de o ferem 

· " agora em tempo de.Re affi por quem elle he, co
'' mo por as raz<>eés f ufo ditas , e eífo mc~o vos 
,, rogo, e encomendo que com os outtos feus Cou
" tos, e coulãs nom facaaes mudança a1guuã, e os 
,, leixees cftar naquella pofie que fempre dleverom 
,, em tal guUâ que el nom reçeba agravo ; porque 
,, feede çerto que qualquer fem razom que lhe feja 
,, feita , que eu a fentirei tanto como 1ê fo{fe feita a 
,, coufa minha propria ·, · e deito affi comprirdes fa
"re.es o que he razom , e a mim grande prazer , e 
,, coufa que vos muito gradeçerei. Irmaó amigo o 
,, poderozo Deos aja vos , e voffos feitos cm f ua fan. 
,, ta guarda , e encomenda , ef cripta em Santarem xu. 
,, dias de Março Rodrigo Annes a fez mil quatro
" centos , e quarenta, e íeis. 

~tfánte D. Pedro.· 

O Cobreícrito dízia aífun .: · · · 

,, Ao Alto, e Poderofo Principe Du· 
,, que de.Bragança~ e Conde de 'Bar• 
,, cellos meu muito amado lrmaõ. -

· Haveria paffàdo hum anno que o Infante con: .. 
tinuava ~ Regencia com applaufo do Reyno, e fa• 

tisfaçaõ 
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·:tisfaçaõ delRey, quando a emulaçaõ de alguns da· 
quelles que af piravaõ ao manejo dos negocios, con· 
liguira6 o fim dos maos officios, que faziaõ ao ln· 
. fante para que ElRey lhe mandaífe infinuar, que o 
havia por deíobrigado das incumbencias do gover· 
no de que o en~rregara , de forte , ·que EIR.ey 
mandou dizer intempeftivamente ao Infante, que o 
dava por Jhfoluto do governo. Defla refoluçaó 
procedeo a que tomou o Infante de fe recolher às 
fuas terras , e o mais que refere a Bifloria daquelle · 

· tempo. Sem embargo, de.que já havia annos que 
EIRey penendera fazer amigos o Infante, e o Du· 

· que, agora para mayor demOnftraçaõ da füa vonta• 
, de por huma Carta patente affinada por fua Real Provanum.~ 1• 
maõ, feita em Lisboa a· 12 de Novembro do anno 
tle 1448 por Ruy Galvaó feu Secretario; e ratifica· 
da pelo lnfunte D. Pedro, e pelo Duque de Bragan· 

· ~a fe obrigaraó , e p~ometteraó de a guardar quan
to nelles foílê, affim por elles, como por feus filhos, . 
parentes, aliados, e obrigados, affim como EIRey o 

· mandava; mas naó foy verdadeira eA:a concordia co .. 
· mo depois fe vio. Eíla Carta patente delRey com 
a ratificaçaó do Infante, e do Duque feitas ao mef: 
mo tempo, fe palrou depois a hum inílrumento au· 
thentico, ern que affinaraó por teilemunhas Gonça• 
Jo Pereira, Senhor do Couto de Lumiares, Diogo 

·Lopes de Azevedo, Gomes Eannes Prior do Mof. 
·teiro de Refoyos decimaCapel/aô môr do dito Senhor 
D11'1ue, J.>edro Teixeira Védor de fua Ca&, e Vaf. 

co 
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co Fernandes, Efcrivaõ da fua Camera, e foy feito 
em 22 do dito rnez, e anno. He de reparar, que 
tinha o Senhor D. Affonfo Capellaó môr com ot 
de mais Officfaes da fua C~; pelo que fe ve, que 
era à maneira dos Infantes, e na5 pude defcobrir os 
Fidalgos , que tivera ó os mais officios na f ua Caía. 

Pertendeo o Senhor D. Affonfo paífar pelas 
fuas tettas com gente de annas, o que o Infimte D. 
Pedro impugnou fortemente, e cllando ambos com 
Exercitos em catnpo em termos de romperem cm 
hum a ·batalha , o Duque D. Affonf o naõ querendo. 
politicamente efperar entaõ o f ucceífo della , em 
hum Domingo de Ramos do anno 1449 efcolheo 
da fua gente mil e novecentos homens de cavallo , 
além de muita gente de pé , f! com o mayor fegre•. 
do que pode fahio do leu campo, e levando duas 
guias, favorecido danoite fe poz a cavallo, bufcan
do a volta da Serra da Eflrella , por onde marcho\I 
padecendo trabalhos, iios , e neves , que nos feus 
muitos annos lhe puzeraõ em perigo a vida·, mas
livrando com eJla, o muito frio que padeceo deu 
occafiaõ a huma queixa , que lhe inclinou o pefco
ço de íorte, que nunca melhorou deUe ficando da .. 
quelle mod·:> em quanto viveo. Chegando à pre• 
fença delRey deu conta com ditferentes cores do 
que paífara, de que novamente indignado contra o 
Infante fe feguio depois a infclice batalha de Alfar .. 
robeira, em que com a morre do Infante fe acaba• 
:ra.6 aquellas contendas~ taõ ekandalotas na memo
ria~ das gentes. O Du· 
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... O Duque D. Affonfo,. q~fe .achava em larga; 
idade, e já efquecido das pàrcialidades paífadas , te• 
ve grande parte no miniflerio do Reynado delRey 

• D. Affimfo V. affun pela repreíentaçaõ da fua pe~ 
foa, como pela experiencia adquirida em tantos an~ 
nos , aprendida na Eícola Militar , e Politica dei~ 
Rey feu pay, a qu~m fervi.o na guerra , achando-fe. 
ao feu lado em todas as occafioens, que teve com 
os Caflelhanos depois da gloriofa batalha de Alju. 
barrota, e no anno de 145 S quando foy bautizado o Afronto de Torres, na 
P . . D J "" filh d r.. R D Affi Gcncalog. da Caia de nnc1pe • oao, o o me1mo ey • on~ Bra&ança, m.' 
{o V. o levou o Duque à pia, e foy {eu Padrinho. · 

Corria o anno de 1457 quando o Papa CaJix.,. 
to III. mandou a Cruzada a ElRey D. Aífonfo V•' 
pelo Bifpo de Sylves (que entendemos fer D. Alva-4 
ro, depois deEvora). como fizera por outros Lega .. 
dos a diverfos Principes exhortando-os .à guerra con.
tra os Turcos; para o que· ElRey D. Affonfo com 
grande zelo fe começou a preparar mandando bater 
para efla empreza moedas de ouro a que chamou 
Cru7.lldbs a reípeito da Cruzada , e Cruz, que nelha 
tê abrira, mandandolhe lançar mais no pezo. dous 
grãos , que os Ducados eflrangeiros, para que em · · 
toda a pa~te correífe fum difficuldade. 11 '!inha já f!:ny ~e;~~ e Af.
EJRey feito grandes defpezas para ena Jornada, 
que mandou notificar a alguns Principes ChriRãos, 
~ue k efcuíara6; e {obrevindo no anno de 1458 a 
morte do Papa Calixto, que tinha fido o primeiro 
mobil deffa empreza, deterlJ?inou ijlRey com o feu 
_. · Conce .. 
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Concelho mudar a guerra para Aftica , obra na~ 
menos pia do que a outra , pelas hofi.ilidades , que 
os 1\tlouros commettiaõ por toda a Cofi.a de Hefpa· 
nha. Era a primeira idéa delRey furprender Tan· 
gere, porém o Conde de Odemira D.Sancho de No
ronha o diffuadio , moflrandolhe fer mais conve
niente cair f obre a Praça de Alcacer-Ceguer, o que 
parecendo bem a ElRey paífou da Cidade de Evo· 
ra a Setuval, onde em hum Sabbado ultimo dia de 
Setembro do referido anno depois de ouvir Miífa 
deu à véla , e confeguio felizmente a conquifi.a def. 
ta. Praça. Achava ... fe em huma idade muy avança· 
da o Duque de Bragança para poder fofrer os in
commodos de huma viagem ainda que naó larga, 
prolixa, na qual fe intereífavaõ os feus filhos o Mar
quez de Valença, e o Marquez de Villa-Viçofa, e 
teus netos D. Fernando, e D.Joaõ, filhos do Mar· 
quez de Villa-Viçofa ; pelo que EIRey o nomeou 
Regente do Reyno , vendo que na fua aufencia 
era a fua peffoa a mais digna para elte fupremo lu
gar, por 1e achar o Principe herdeiro em taó tenros 

Rar _de Pina, Chron. annos. Recufou o Duque ella merce com o pre· 
~ dito Rey • '· J ' 6' texto da fua muita idade, oflerecendo-fe ao mefmo 
· · tempo para o feguir na guerra contra os Mouros , 

porque o feu coraçaõ com novos eípiritos alenta· 
ria as forças da natureza , que debilitara a idade , 
porque ainda le achava com vi~or para empunhar a. 
efpada na guerra contra os lnfieis, acabando a vi· 
da no feu fe~iço, por quem ta.t.ltas vezes a arrifcara •. 

. Tante> 

oigitized by Google 



Ja Cafa W(al Porttig. · Llv. 1' 1. -71 
. Tanto era o valor , e inclinaçaõ defie Principe ·à 
· guerra, que quando 1e efcufava de governar na paz, 

d.lava prompto para fervir na campanha. Naõ 
aceitou EIRey a efcufa do Duque, pelo que o en
canegou da Regencia, o que naõ achamos efcrito 
em algum Author; porém confta de huma Carta pa· 
tente , que ElRey lhe palrou para eA:e fim , a qual 
fe conferva original em pergaminho no Archivo da 

· Sereniffima Caía de Bragança, e he a feguinte : 
,, Dom Afomffo per graça de Deos Rey de 

· ,, Portugal , e do Algarve , e Snor de Cepta. A 
,, todollos Snores affi ecclefiaíHcos como fecu1ares , 
,, e fidalgos, e Cavaleiros, e pobos de noífos Reg-

. ,, nos a que eí:l:a nofià Cana patemte for moílrada , 
,, ou deJla notiçia ouverem , fazemos faber que por 
,, razam de nofià auzemçia , e partida que ora dos di· 
11 tos noífos Regnos fazemos por darmos focorro, e 
,, defemf om· aa noílà Cidade de Cepta fobre a qual 

· ,,nos he dito que &z o Rey. de Feez com grande 
;, poderio· de mourama. Nos leixamos nos ditos 
,, Regnos por nolfo loguo teemte., e Regedor , e 
,, Defemfor delles o noffo muito amado, e prezado 
,, Tyo D. Afomfo Duque de Bragança, e Comde 
,, de Barçello5 de cuja lealdade, bondade, e virtudes 
,, tamto comfiamos que elle o fara .affi bem, leal, e 
,, verdadeiramente como a elle perteemçe, e a ria· 
,, rural , e civel razom ho obriga por feer nolfo ver· 
,, dadeiro , e leal valfallo. E parem vos mandamos 
,, que em todo, e per todo lhe obedeçaaes, e cum-

Tom. V. K ,, praaes 
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,, praaes íeus mandados afy como a nolfo lugar te.; 
,, em te , . e Regedor , e Defemfor dos ditos noífo9 
1, Regnos atee noffa tomada a elles ao qual nos da
'' mos todo noífo poder , ·e lugar de. fazer, e obrar 
;, em eJles ·todo o que nos fariamos feemdo prefem· 
,, te affi no Regimento, e govemamça do poboo ,: 
.;, e juíl:iça delle , como no regimento de noífa fa~ 
,:, zemda , reendas , e tefouros , a qual jufliça, e fa• 
,, zemda elle governará, e regerá fegundo as regras,. 
,., e ordenamças que lhe per nos fom leixadas, e de 
,, todo o dito geeral poder f oomente excetamos 
,., morte , ou cortamento de nembro de fidalgo de 
,, folar, e doaçooés de Villas, ou Cafl:ellos, terras, 
,, e jurdiçooeés, privilegios perpetuus de efcufaçom, 
,, e liberdade de peífoas ; as quaes coufas queremos 
,., que em nofià aufemçia fe nom façam; e em teíl:e-. 
,, munho de todo mandamos dar ao dito Duque cf
" ta nollà Carta per nos aíiinada , e af eelada do nof. 
,, fo fello- do chumbo. Dada cm a nofià Cidade 
,;, Devora xxx dias dagofto Fernam Rodrigues a fez 
"anno do na cimento de noífo Senhor J efu Chriílo 
,, de mil quatrocentos 1 e cincoenta, e outo. 

ELREY. 

Sello Real. 

Diogo da Sylveira. 

Pelos 
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· Pelos annos de 1459 fupplicaraõ os m<;>radC?
res da Villa · de Vianna a EIRey, que lhe délfc a li· 
herdade para armarem a corfo contra os piratas, 
que 'infeflavaõ aquella Coffa , &zendolhe merce do 
'}Uinto, ElRey lhe ref pondeo, que recorrelfem ao 
Duque de Bragança feu tio , e fêu Fronteiro môr 
naqudlas Comarcas, e que eUe dif poria o que fof.i 
fe mais conveniente ao feu ferviço , e que no que 
tocava ao quinto das prezas lhe fazia delle merce. 
El\a fupplica d\:á regií\rada no~ livros da Camer~ 
da dita Villa, e a achey no Archivo da Caía, e por 
ler tanto em abono do Duque D. Aftonfo , como 
pela fua antiguidade, em que o fincero elly lo fe faZ 
ta6 ellimado, a porey nefle lugar, e dizia ~un i 

Si:NHOtt.. 

. ;, V olfa Alteza faberá que cíla Villa eítaa tres 
~' legoas do eff.remo à Cidade do Porto faõ treze 
~' legoas nas quaes por Cofta do mar naõ ha lugar / 
,, para defenfa6 , falvo a dita Villa , e muitas vezes 
,, aas Ilhas de :Baiona fe deitaõ naos , e navios , e 
;, françezes , e Iadrois galeguos da armada , e por feu 
,, aío os da dita Villa fe naõ ooíãó a eflender pella 
,, Coíla praza a V. merce de nos dardes lugar que 
,, quando alguns navios da armada y ouverem as di~ 
,, tas Ilhas, ou andarem peila Cofia que nos deis po~ 
,, der de armarmos contra elles 1 e de qualquer pre"' 
. Tom. V. K ii ,, zct 
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,, za que fizermos nos fagais merce do voffo quinto 
,, para ajuda de fàzer alguma outra armaífaó , e em 
,, elo nos &reis merce. 

,, A efi.o ref pondemos que quando elles fenti• 
,, rem , que tais navios andaõ naquella Coila, elles 
,, requ~iraõ fobre ello ao Duque de Bragança noíío 
,, 'fio que naquellas Comarquas he meu Fronteiro 
,, môr, que elle lhe remediará {obre ello o que fentir 
,, que he compridouro por noíío ferviço , e boa de• 
,, fenfaó delles , e quanto o quinto de alguã preza 
,, que ouver , que nos apraz , em tempo delRey 
,, Dom Afomfo era de 1459. 

Era o Duque D. Affonfo de efpiritos taõ mag· 
nanimos, como Reaes, de forte, que cofi.umava di• 
zer , que elle merecia o primeiro lugar depois de 
feu irmaõ o Infante D. Duarte, porque elle fe achara 
primeiro que todos os de mais com a ef pa<ia na maõ 
ao lado delRey feu pay para confervar , e libertar 
o Reyno. Refidio o Duque todo o tempo que 
pode na Villa de Chaves, onde teve pompofa Cafa; 
nella eaiiicuu hum Palacio, para o qual ElR ey feu 
pay concorria com liberalidade , e porque por f ua 
morte naõ luzia com tanta preífa,a obra, lhe per~ 
guntaraõ porque caufa a na6 adiantava, ao que e11e 
com graça refpondeo : lt! orreome o meu ohreiro, ai~ 
]udindo à falta, que lhe fazia f eu pa y. No Palacio 
de BarcelJos poz as columnas de alabaílro , e mar~ 

Faria , Africa Porrag. more , que conta Manoel de Faria na fua Africa , 
'ªP. "• nwn. 16• referindo o faco da Cidade de Ceuta, dizendo o fe .. 

guinte: 
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guinte : Los C avalleros a quien .fiempre viene a to· 
car en e/las oc'!}iones lo mas precigfa, quedaron rico1. 
Don Alo'!fo Conde de Barcellos hermano de los I n .. 

Jantes , y defpues DrllJue de Bragança atendiendo maa 
a lo de Principe lzizo d!J'tngazar dei Palacio de Zala· 
henzala mas. de flifcientas colunas de alahf!/lro, y mar· 
mo/ áe aquellas de que en aquel tiempo .fa componian 
las puertas, y las ventanas de los principales edi/icios. 
De una quadra ft.facõ entero e/ artiftm por jêr de ex• 
celentes labores dorados , y vino a jervir en otra de·· 

.Ji1 P a/,zcio en Barcellos , como tamhien las colu11as. 
Defpojo por cierto, a que Je inclinarian pocos Jiigetos 
tn a quel_Jàco, pero mclinacion digna de Real ypiritu. 
O Bacharel Chriílovaõ Rodrigues Azinheiro na Azinhcit0, Chronica 
C'l • J ·P J I' é h de Portugal m. f. na 11romca ue ortuga , que e1creveo , e cont m um Vida dclRcy D.JGiô 1• 
Epitome das Vidas dos noífos Reys , com o qual 
chega até o anno de 1 )j J, em que reynava EIRey 
D. Joaõ III. referindo eíle mefmo fucceffo, de que 
todos no faco da Cidade de Ceuta tomava6 def po-
jos, e que fó o Senhor D. Affonfo na6 tomava na• 
da, o advertira E1 Rey feu pay, e lhe diífera eílas for. 
maes palavras : Todos tomaâ eshulhos, e vos filho non? 
A que elle refpondeo, que no fim o faria, e depois 
de acabado o faco , tomou o · forro da camera de 
ouro de Calabença1a, que era de pao de Loes, (tal· 
vez feria de calambuco ao qual chamaõ : Lignu111 
Aloes) as columnas, e ·huma mefa de marmore mui· 
to grande , o que tudo puzera no feu Palacio de 
Barcellos; e ouua mefa de marmore, que collocara 

por 
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por altar a Santa Maria da Franqueira ( de já fiz~ 
mos mençaó) por memoria daquella taõ infigne vi· 
toria, em que triunfou como fempre dos inimigos o 
(eu valor , e da cobi~a o feu efpirito · generof o , e 
verdadeiramente Real. . 

Teve o Duque D. Afforifo hum grande Effa .. 
do, como fe vê das doaçoens, que temos referido , 
e além de outras terras que comprou, teve as Bee. 
trias de Villa-N ova junto a Amarante, que ElRey 
D. Affonfo V. na fua menoridade lhe confirmou 
na Rege~1cia do Infante D. Pedro, cm virtude de 
hum inílrumento , que os moradores da Honra de 
Amarante fizeraõ, no qual declarava6 , que havia· 
annos o elegera6 por Senhor , e que de feu motu 
proprio, e livre vontade pertendia6 fe perpetuaífe o · 
dito Senhorio. para fempre na defcendencia do Du
que D. Affonfo, o que EIRey confirmou por Car•" 
ta feita por Martim Gil feu Efcrivaó da Fazenda, 
em Evora a 30 de Janeiro do anno 1444. Teve 
tambem as de Ovelha, Villa Marim, e de outros 
Povos, que o elegeraõ por Senhor; porque era uni· 
verfalmente bem quiílo dos feus V affallos , o que os 
Reys depois confirmavaõ. Efle direito das Bee
trias he fabido nas noffas Hiílorias, mas parece que 
na6 paffou do tempo delRey D. Manoel, em o 
qual o Duque de Coimbra o Senhor D.Jorge teve 
Beetria, e depois daquelle tempo o naõ encontrey : 
talvez eA:ará abolido por confentimento dos mefmos 
moradores , _fazendo a fua vaffallagem hereditaria. , 

como 
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êomo vimos fe fizeraõ os da Honra de Amaran· 
te. 

N aó he do nolfo aífumpto, nem ainda do nol
f o genio e{crever com prolixa exacçaõ o numero 
das Villas, Honras, Lugares , Padroados, Coutos •. 
Reguengos, Q_uintas, e outros bens, de que fe 
compunha o EG:ado, e patrimonio deíla Sereniffima 
Cafa, porque baíla para ultimo argumento da gran· 
deza della o que fem affeél:açaõ temos referido, e aí. 
fim das terras de que o Duque D. Affonfo teve o Se· 
nhorio, diremos f ó mente os nomes, deixando para 
outro lugar as terras de que fe compoem o ER:ado 
da fua Caía. Foy Senhor de Bragança, das Villas 
de Outeiro, de Miranda, Nuzelos, Faõ do Couto1 

e Quinta da CorneJhãa, Monquim, das Villas de 
Neiva, Aguiar de Neiva , Draque, Peral, F·aria 1 

Rates , V ermoim , Penafiel , Baílus , Couto da 
V arzea, Honra de Amarante , Honra de Ovelha , 
Villacham , Larim , Penagati , Pene11a , Villa de 
Chaves, terras, eJ ulgados de Monte-Negro, Mon• 
te-Alegre, terras de Barrofo , Baltar, Paços , V illa 
de Barcellos, Quintas da Carvalhofa, Covas, Ca
nedo, Sarraces, Godinha, e S. Fins, Cafaes· de Buf. 
tello, Quintas de Moreiras, e Poufadas, e Padroa· 
dos de Villa-Boa de Q.uires, de Neiva , de Aguiar 
de Neiva, Faria , V ermoim, Penafiel , Baflus, das 
terras, e Cafaes da herdade de Brito, Figueiredo , 
S. Martinho de Leines, Quinta de S. Fins de R iba· 
Dave, e outras terras, e Padroados , com nota veis 

doasoens, 
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doaçoens , privilegies , e prerogativas , como fe Yi 
das que temos feito mençaó. 
, Defde o 1eu principio fe difiinguio a Serenif
Ílma Cafa de Bragança em poder , e prerogativas , 
porque ElRey D.J oaõ 1. dava lugar ao Duque jun. 
to com os lnfimtes como temos dito, e o Duque 
D. Affonfo precedeo aos filhos dos Infantes, como 
fe vê do aélo das Cortes, que fe celebraraõ no an· 
no de 14; J, em que foy jurado herdeiro do Reyno 
ElRey D. Joaó o II. como deixamos efcrito no 
Cap. III. doLi.v. IV. e {e p6dever nas provas, que 
produzimos deíl:e alto ; no qual obfervada a ordem 
dos que jurara ó ainda por feus Procuradores, fe ,.ê, 
que Lizuarte Pereira , Repofieiro môr, como Pro· 
curador do Duque D. Affonfo jurou logo depois do 
Infante D. Henrique , e D. Pedro filho do Infante 
D. Pedro, Governador, e Adminitlrador da Ordem 
de A viz fe fegnio ao Duque por feu Procurador 
Femàõ Gil, Cavalleiro de fua Cafa, e a elle o mef. 
mo Lizuarte Pereira como Procurador do Marquez 
de Villa-Viçofa D. Fernando, filho do Duque de 
Bragança , e os mais conf6rme o feu caraéler , e 
preeminencia; o que referimos para que fe veja, que 
no afro de mayor feriedade, que os Reys coílumaõ 
fazer , nelle precedeo o Duque de Bragança ao fi. 
lho do lnfànte D. Pedro, fendo na graduaçaõ im· 
mediato aos. Infantes , e primeiro que feus filhos ]e .. 
gitimos. Sua mulher a ·Condeífa D. Brites Pereira 
confervava no Paço o tratamento de filha de Infan-

te,, 
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te t e depois os mais Senhores deff a Cala fotaó luc .. 
ceffivamente logrando as mefmas honras com os 
Reys feguintes, como veremos nas partes aonde to
Gar , obfervando-fe , que os Monarchas naõ colhi.
maõ faltar aos V alfallos benemeritos com a c011ti· 
nuaçaõ das fuas prerogativas. . 

A' Cafa deBragança (que correo em diverfos 
tempos perigofas tormentas) nem ainda os que naiS 
era6 N acionaes fe attreveraõ a diminuirlhe a gloria, 
porque em todo o tempo; e cm toda a occafiaõ 
confervou o refpeito illefo ; e quando EIRey entra~ 
va com a Rainha para debaixo da cortina , tinhaó 
nella lugar os filhos, e filhas do Duque de Bragan· 
ça; e defde eA:e tempo o confervaraó nos de mai.s 
Reynados , como parentes mais chegados da Caía 
Real ; e por eA:a caufa precediaõ os filhos defia Se .. 
reniffima Caía, ainda que naó tivefiem titulos, nem 
dignidades a todos os de mais Senhores. E para 
que fe veja o quanto eA:a grande Cafa foy attendida, 
e o quanto pezou fempre na eílimaçaõ dos Reys o 
parentefco, referircy nas Memorias do Duque D .. 
Jayme a contenda do Duque Meílre 1 e a refoluça6 
delRey D. Manoel, e agora lançarey a delRey D. 
Affonfo V. tal> aUegada pelos noífos J urifconfultos 
já em tempos muy antigos, que diz affim : 

,, Em a Cidade de Coimbra de mil, e quatro
" çentos , e fatenta 1 e dous annos , detriminou EI
,, Rey D. Afomífo, cuja alma Deos aja, com os. 
·,, do leu Confelho , e alguns letr~dos , que acer~a 
·· Tom. V. L ,, dos 
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,, dos fiados , dos afentamentos , e preçedimento~ 
,, dos 'Duques, e Senhores Condes, e peífoas gran• 
,, des de feus Reynos fe tiveff e efla maneira. 

,, O Duque de Vifeu, e Beja filho do Infante 
;, D.Fernando feu Irmaõ, que.Deos aja, porogran· 
,, de, e chegado- divido que com S. Senhoria, e com 
;, o Senhor Prinçepe feu filho tem por fer taõ ache
" gado a geraçaõ, e fobçeífaó deA:es Reynos preçe.; 
,, da em titulo quando lhe EIRey efcrevcr, e afy 
,, em afentamento, eílados , e todas çerimonias , e 
,, no· ferviço do dito Sfior a todos os outros Duque$ 
,, do Reyno. · 

,, Item que os outros filhos do Infante D. Fer· 
,, nando poA:o que naõ tenhaõ titolos por o grande 
,.., divido, e taõ chegado, que com os ditos Snoreg 
,, Rey., e Prinçepe tem t e por afy chegados a fob
'' çelfaõ do Reyno como jaa dito he, preçedaõ em· 
,, afentamentos, e cerimonias ao Duque de Bragan• 
,., ça, e a D. Fernando Duque de Guimarães feu fi. 
;, lho,. que lhes efcreva a elles afy como a Duqueg 
'·' fem lhe chamar Duques pois que o naõ íaõ foo
" mente aos homrados ( fem por EIRey) e aos Du
" ques, e como aqueles que muito amamos, e pre· 
,, zamos. 

,, Item detriminó'u , e mandou mais , que os
'' filhos do Duque de Bragança Irmãos do Duque· 
,,. de Guimarães por o divido que com S. Senhoria, 
,, e com ho Sfior Prinçepe feu filho tem poílo que 
,, alguum delles naó tenhaõ titolos de Comdes , nem 

,, outro· 
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,; outro ·aiguú titolo preçedaõ a todos os Comdes 
,, do Reyno poflo '}Ue alguús dos Comdes tenhaõ 
,, divido hou parentefco com E1Rey, Calvo Dom Pe· 
,, dro de Menezes Comde de ViJia .. Real filho do 
,, C<:>mde D. Fernando o qual por o grande divido. 
,, que yfo mefmo tem com ElRey, e com o Senho~ 
,, Prinçepe feu filho poílo que fejaó menos que dos 
,, filhos do dito Duque , e per linhagem , de que 
,, veem doutra parte dos Reys de Cafi.ella ; e por 
,, fua peífoa delle haa o dito Senhor por bem que 
,, elle naõ feja preçedido por algú filho do dito Du· 
,, que, que naõ tenha titolo ygual ao feu. Empe
" ro que qualquer filho do dito Duque que tiver ti· 
,, tolo de Comde como elle ho preçeda em todo, e 
,, e1le dito Comde de Villa-Real preçeda a 'lual· 
,, quer filho do Duque fem titolo. 

,, D. Afonfo Conde de Faraó filho do Duque 
"por fer Comde poílo que feja mais moço, que D. 
,,Johaõ preçeda aoComde de Villa-Real, e preçe• 
,, da ao D. J oha{j em quanto naó fur Comde, e afy · 
,. a D. Alvaro feu Irmaó, e o Comde de Faraó ifo 
,, mefmo, e preçeda a DomJohaõ feu Irmaõ poff:o 
,, que feja mais velho em quanto naõ tiver titolo · 
,, de grande igual delle. . 

,, Item que o filho herdeiro da Caía de 'Bra• 
" gança fe em alguum tempo for que feja fom ti tolo 
,, alguü fe naõ afy rafo tal D~ F emando , ou D. Jo· 
" haõ, ou Doõ Pedro determina o dito Senhor que 
,, preçeda a todos os Condes. a: aleem dos que ora 
. Tom.V. L ii ,, os 
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,, os outros filhos do Duque por beem deffa fobre .. 
,, dita determinaça6 preçedaõ todos outros, ou ou. 
,, troque elles ora naõ preçedaõ afym como o dito 
,, Conde de Villa-Real ..•• em tal maneira que 
,, o dito herdeiro fcm fer Comde preçedera a aquel. 
" Ies que preçederia em o fendo. 

,, lthem detriminou, e mandou, que os ou~ 
,, tros Códes que tiverem divido , ou paremtefco 
,, com elle, ou com ho dito Snor Prinçipe, e aquel· 
,, lcs que intitular chamar fobrinhos, ou Primos, ou 
,, parentes preçedaõ a todos os outros Comdes, que 
,, com os ditos naõ tem divido, que eftes taes Com· 
,, des, que com elle tem divido preçedaõ huús aos 
,, outros fcgundo o grao do divido , que cada huú 
,, ti ver mais chegado , ou mais afàílado , e que hom
" de o grao for igual aquelle que for por parte do 
,, macho ao parentefco preçeda ao que vier por fe. 
,, mea , e af y fegundo eA:as determinaçoés ferá nos 
,, aífentamentos, e preçedimentos dos Comdes, que 
,, ora hy ha, deffa maneira. ff: o Comde de Faraó 
,, filho do Duque preçedera aos Comdes que ora no 
,, Reyno ha. 

,, lthem o Comde de Villa-Real loguo apoos 
'' elle, e preçedera aos Irmaos do Comde de Faraó 
,, em quanto na6 forem Comdes. 

,, lthem loguo D.Joha6 filho do Duque logno 
,, a fob o do Comde de Villa-Real em quanto naõ 
,, for Comde, e fe o ffoor preçederà aos fobredi· 
,, tos. 

,,Item· 
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·,, Item D. Alvaro feu Irmaõ loguo a pos elle. 
,, Item Dom Afonfo de Vafcomçelos Conde 

,, de Penela loguo a pos os filhos do Duque fem 
n ti tolos, porque he f obrinho delRey. . 

,, Item D. Johaó de Caílro Conde de Mom"' 
,, fanél:o loguo a foh o Conde de Penela, p·orque afy' 
,, mefmo he fobrinho delRey, e poí\o que feja pro• 
,, pio grao do C~nde de Penela veem por parte de 
,, fua May, e he femea ao divido delRey, e o ou· 
,, tro veé por parte do Pay. 

,, l tem os outros Comdes todos, que naõ fo_. 
,, rem do fangue deIRey determina , e manda que 
,, cada huum preçeda ao outro fegundo ha antigui· 
,, dade de fua peffoa na dignidade de Comde - 1 - ca• 
,, da huum fegundo fui feitQ Comde primeiro, ou 
. ,, derradeiro que o outro que afy preçeda , ou feja 
,, preçedido , &e. 
. Eíla declaraçaõ, que ElRey D.Affonfo V. fez, 
he a mayor demonflraçaó do cuidado com que per· 
tendia foífem tratados os filhos da Cafa de Bragan
ça, e como os Duques eraó reputados no tratamen
to como os netos legitimos dos Reys , eraõ fómeri· 
te eftes por mais immediatos à Coroa os que fe lhe 
antepunhaõ conf6rmc o parentefco , fendo todos 
Principes do fangue de Portugal em quem fe reco
nhecia direito à f uccelfaõ da Coroa pelos feus gráos. 
Na pragmatica das cortezias, e tratamentos o ma· 
nifeffou ElRey D. Filippe II. com o Duque D. 
Joaõ I. 

Era 
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Era o Duque D. Affi>nfo ornado de a4mira· 

veis partes , que animava com Reaes efpiritos ; e 
~inda que fe lhe conhecia huma certa elevaçaó, f~ 
fazia agradavel no trato das gentes , dotado de ta-. 
lento grande, e excellente entendimento , magnifi
co naõ f ó na fua Caía, mas em tudo o que empren
dia , de que deixou à pofleridade evidentes provas'! 
Foy inclinado às boas letras, occupando-fe na liçaó 
dos livros _ainda na mayor idade. Fez eflimaçaó. 
dos Eruditos, e grande apreço das memorias, e cou-. 
fas antigas. Teve livraria, que adornou de varias 
antiguidades , e muitas trouxe quando andou fór
do Reyno, formando affim hum a Caía de coufas ra· 
ras , a que hoje chamaõ M'!flo. Era valerofo, e. 
feguia com goilo , e genio a guerra , no exercido 
da arte da Cavallaria defl:ro , e no Concelho o feu 

Romtn, Hilloria da voto de grande ponderaçaõ. Das fuas acçoens na.ó . 
Ct.a de Bragmçi, temos taó individual noticia , como ellas merecia.o, 
parr. J. cap.J4e de que dá a caufa Fr.Jeronymo Roman, dizendo, 

que foy porque Ruy de Pina era pouco affi:élo às 
fuas coufas : porém entendo, que aquelle Chroniíla 
taõ exaélo na6 as efconderia por cuidado, e menos. 
por malicia, mas que naõ poderia confeguir a fua. 
diligencia o alcançallas, como fuccedeo ao meímo 
Roman na Hifloria, que compoz da Caía de Bra
gança , que podera efcrcver de outra forte pois fe 
lhe adminiftravaó as noticias, e fe lhe franqueava o 
bufcal~as, e com tudo Hlo fe aproveitou muito pou-. 
co do Archivo defta Serenifiima Cafa, como fe vê, 

das 
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dàs acçoens, que temos relatado deffe Principe, que 
totalmente elle, e os d'e mais ignoraraõ. 

Saõ obras fuas os PaJacios de Guimarães, Cha~ 
ves , e Barcellos com a fua ponte , e outros muitos 
edificios nobres. Reflaurou, e fez de novo muitas 
Fortalezas nos feus EA:ados. Fundou a Collegiada 
de Santa Maria de Barcellos, a que deu principio nri 
anno de 1460 ; que naõ vio acabada , e deixou re• 
commendado a feu filho o Duque D. Fernando; 
que lhe déífe fim~ Efta Collegiada dotou larga.:. 
mente annexandolhe as Igrejas de Santiago de V ilia· 
Secca, Santa Maria de Gremonde, S. Payo do Car_. 
valha!, Santa Maria de Faria, S. Martinho de Villa. 
Frafquinha, S. Martinho de Courel, Santo Thomás 
de Milhafes, S. Payo de Principaes, Santo André 
de Barcellinhos, e S. Salvador de Singo. Todo ef. 
te rendimento fe dividio entre o Prior, e Conegos 
da Collegiada em duas partes iguaes, huma dos Co· 
negos, e outra do Prior ; porém ~ do Prior hoje fe 
divide , porque metade della he do Thefoureiro môr 
da Capella Ducal. de Villa-Viçofa P<?r Bulia do Pa
pa. Compoemfe a Collegiada de Prior , e cinco 
Conegos, e as dignidades feguintes: Chantre, que 
tem os dizimes do lugar de S. Payo de Faõ, de 
que cinco partes da dita renda tocaõ p~r Bulia Pon· 
tificia ao Deaõ da Capella Ducal de Villa-Viçofa ; 
Arciprelle, que tem a Igreja de S. Mamede deChrif. 
te, porém ella renda eftá unida ao Deado da Capei· 
la de Villa-Viçofa; 1\Ic:ílre Efcola, a cuja dignidade 

he 
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he unida hum a Cónezia, e lhe he annexa a J greja dt1 
S. Miguel de ·Arcos; e Thefoureiro môr, que naã 
tem obrigaçaõ de refidencia peífoal para o que pa· 
ga a hum Clerigo, que firva na Igreja, e faõ anne• 
xas a efta dignidade as Igrejas de S. Pedro de Fra• 
gofo, e de S. Claudio. Para a erecçaõ defta Col· 
fegiada cooperou muito o Arcebifpo de Braga D. 
Fernando da Guerra por dar goílo ao Duque D. 
Affonfo, a qual depois o Duque D. Fernando 1. por 
dar cumprimento à. vontade de fcu pay eílabeleceo 
na fórma, que exille, para o que o mefmo Arcebif. 
po Primaz lhe fez Ellatutos, que approvou no an· 
no de 1464, e fe conferva o original no Archivo da 
Sereniffima Cafa de Bragança. Morreo o Duque 
n·. Affonfo na ViHa de Chaves em o mez de De· 

C?oei,Oir'?n.doPrin· zembro de 1461 tendo logrado huma larga vida 
ctpc D. )oao , cap. 1 7. • ' 
Duarte Nunes. Chron. porque fe d1z, que pafiàva de noventa annos, e CO~ 
delRcy D. Affonfo V. r.1 d d" . . 
cap. ~l. fola.110. iorme a conta os que 1zem que cumprira trmta 

\_, annos no em que cafara, affim parece, e vem a ajuf-
'-- / tar o tempo em que puz o feu nafcimento. Em 

alguns Authores tenho achado, que morrera no an· 
no de 1462 ; porém de hum documento authcnti• 
co, que eRá noArchivo Real da Torre do Tombo, 
coníl:a, que já era falecido a 1 5 de Janeiro defte an
no, o qual he huma merce delRey D. Affonfo V. 
feita a feu neta D. Fernando do poílo, que pelo 
Duque vagara de Fronteiro môr de Entre Douro 
e Minho, e Traz os Montes, da qual em feu lugar 
faremos menc;aó. Mas he certo que vivto muitos 

annos, . 
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an~, e que nelles fe vio rico, poderofo; teípeita~ 
do, e cheyo de feJicidades, porque vio a feus filho$ 
€Om grandes Eílados, fua filha D. lfabel Infanta de 
Portugal 1 fua neta Rainha de Caíldla com dous · 
filhos, o Infante D. Aff'onfo, e a Infanta D. lfabel 1 

~ue depois veyo a fer Rainha de CafieUa. 
Foy fepultado na Igreja Matriz da dita Villa, 

onde fe lhe poz o feguinte Epitafio 2 · 

Aqui foy Jêpultado o 'Duque 'D. Affon
Jo , fiLbo dell{ey 'D. Jo-'Õ de boa metr,fJria. 

N efle lugar dteve até o tempo, que o Cort• 
vento de S. Francifco da mef ma Villa palfou dos 
Re1igiofos Obfervantes para os da R efórma da 
Provincia da Piedade, para onde a Sereniffima Se• 
nhe>ra D. Catharina, mulher do Duque D.Jôa614 
fuz trasladar feus oífos para huma magnifica fopultu· 
ra, que levantou na Capclla môr da parte do Euan• ~rott. da Piedade1 

gcllio; e depois na mudança do dito Convento para Jiv, '· Clf• 8• 
a-.. em que hoje·exiíle, (a que deraõ principio no anno 
àe 16 s 7) foraó os oífos do Duque outra vez trasla~ 
~ados, e poíl:os na Capella môr da mefma parte, 
que na Igreja,antiga, onde tem eí\e breve Epi~afio: 

Aqui ja{ 'D. Ajfon(o, filho derR.ey'D. 
f oa'ó L áa r,lorioj a memoria , primei-
ro 'Duque . ~e 'Br agan;A- · 

- ~ Tom.V. M ô Du.-
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O Duque D. Affonf o, como tinha eflabelecido 
huma nova Cafa, ordenou o Efcudo das f uas Armas 
na fórma leguinte : em campo de prata huma Afpa 
de vermelho com cinco Efcudos das Armas Reaes 
fem orladura, e por timbre hum meyo cavallo bran. 
co_ com tres lançadas em fangue no pefcoço, brida· 
do de ouro, com cabeçadas, e redeas vermelhas , na 
fórma que fica eílampado. Efle Efcudo formou 
depois de fe _ter ach.ado na gloriofa expediçaõ de 
Ceuta, como memoria do perigo· em·que 'fe_ acha
ra. .Porém eíle era o mefmo Timbre antigo dos Pe. 
reiras, que tomou por fer cafado com a Senhora D. 
:Brites Pereira , cujos afcendentes o trouxeraõ em 
memoria da valcrofa acçaõ do Conde D. Rodrigo 
Forjaz o Bom, quando nos campos de Santarem cm 
fervi~o delRey D. Garcia de Portugal, e Galiza, 
prendendo a ElRey D. Sancho feu irmaõ, hia em 
hum cavallo branco, o qual na batalha recebeo tres 
lançadas pelo pefcoço, que chegando ao peito de
raõ com elle morto em terra. O celebreJ oaõ Ro
drigues de Sá de!crevc eílas Annas nas Q.uintilhu 
feguintes: 

Sobre Afpt11 faz_ em mo/lrAnf A 
4s ~nas de outra feiçaõ, , 
lru?\.es com e//111 eflaõ, 
Armas faõ do1 de 'Braganç4, 

.. . ~e vem del'R!y 'D. f oaõ. 
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Vebaixo Jeflas fe entendem 
erres Tttulos que deftendem , 
Mra, Tentugal, Yimiofo, 
~e todos juntos . comprendem. 

. Cafou o Senhor D.Affoníô duas vezes, a pri- Fernaótópa Orttn 
meira em S de Novembro do anno de 1401 (ainda dclRcy D. J~aó o r: 
que alguns Authores differem no tempo) com a Se· pan. 20 'ªP• 204 

nhora D. Brites Pereira, Condeífa deBarcellos, or- Pina, Chron. do dilo 
• ºlJ 11 r. filh h . Rcy , cap. 1 C4-nada de v1rt~des, e de i unre 1angue , a erde1-

ra do Conddlavel D. Nuno Alvares Pereira, filho ~:°;6.doC'.ondcftav. 
de D. Alvaro Gonçalves Pereira Graó Prior doCra· R 

d I . G - 1 d e Ih l . ,., d oman , Bifloria da .to , e e r1a onçaaves o arva a , irmaa e Caía de Brattança, parr. 
Martim Gonçalves do Carvalhal, Senhor de Mon- t· cap. J· m. r. 
lãrás, Alcaide môr de Tavira, que fervio a ElRey Gron.dclRey D.J~ó 
D. J oaõ o 1. na guerra contra Caftella 1 deixando 0 1• parr. .z. "f• t\ó, 

na HHloria daquelle tempo honrada memoria. O 
Cl•ronilla F ernaó Lopes no lo dá a conhecer por 
tio do Conddlavel , quando em certa occafiaõ lhe 
entregou o governo das tropas, que tinha em Caf. 
tellãos, e paífou a Chaves a aviftarfe com ElRey. 
Eíl:c parentefco, que refere o Chroniffa tambem em 
outros lugares da fua Hiftoria de fer o Condeflavel 
f obrinho de Martim Gonçalves do Carvalhal , naõ 
podia fer fenaõ por parte de íua mãy, como fe vê 
na fua Arvore , por ferem filhos de Pedro Gonçal· 
ves de Carvalhal,. Alcaide môr de Almada, da Ca-
fa do Carvalhal no Reyno de Leaó, e de D. Al-

Tom. V. M ii donci.a 
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donça da Sylva, irmãa de Ayres Gomes da.Sylva o 
\telho, Alfe~es môr delRey D. Fernando, Senhor 
da Cafa de Sylva, e das Villas, e Lugares de Unhaô, 
Villar, Meinedo, Ferréira de Aves, e outros mui-
tos, e hum dos mayores Senhores daquelle tempo. 
Eíle cafamento , que faltou ao Chroniíla Damiaõ 

No"iliarios de Goa e de · Goes , e a D. Antonio de Lima nos feus N obi
de Lima. ' liarios quando trataraó na Familia de Carvalhal da 

pay de Iria Gonçalves, devemos ao efiudo, e appli· 
Sal•iar, Binona da caçaõ de D. Luiz de Salazar na fua eílimada obra 
C4ia r:lc Sylva, t0m.1. da Cefa de Sylva, quando trata da fuccefià6 de al· 
hv, u, cap. "· gumas filhas defla grande Cafa , onde fuz por eíle 

cafamento participar do fangue de Sylva a Iria Gon· 
çalves , a qual foy natural de Elvas; e na Chronica 

Chron.dclRty O.Fer- delRey D. Fernando fe lê que pa!fou a Cafiella 
naodo, cap. 161. ' 

com a Infanta D. :Brites, Rainha daquella Coroa , 
fegunda mulher delRey D.Joaõ o I. de Caffella, 

Argore de Molina, liv. fervindo o poflo de Covilheira. Argote de l\Ioli
'• cap. 89º na tratando da Familia de Carvalhal , fe equivo

cou nefla occupaçaõ, entendendo fer a de Camereira 
·mÔr , quando fallou em Iria Gonçalves , e nos feus 
defcendentes, porque ainda que foífe o lugar de Co
vilheira de muita eflimaçaõ, cuja incumbencia refe· 

Bran<l.iõ, Mon. Lofi· re o Doutor Fr. Francifco Brandaó' era difkrente 
lan. parr. 6• "P.40. do de Camereira môr. Na Chronica delRey D. 
Chron. delRcyD.Joaõ Joaõ o 1. fe faz tambem mençaõ de Iria Gonçalves, 
o 1. pari:.1. "1p. JJ• i'". • e . ,.. 
i ,. e 4o. porque os ieus merecimentos le iaz1ao recommenda· 

.iveis , como fe vê na Chancellaria do mefmo Rey 
.cm diver.Cas merces, de que apontaremos algumas , 
· que 
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que íaõ boas tctlemunhas do que referimos. Em 
huma Carta feita em Portalegre .a J o de Julho da 
Era 142}, que he o anno de 1} 8; (no qual EIRey 
empunhou o Sceptro) lhe fez merce do quinto, que 
elle tinha em Portalegre, e Alegrete. Em outra 
feita na dita Villa tambem emJulho do referido an· 
no lhe fez doaçaõ de juro, e herdade para fempre 
para ella , e todos os feus fucceffores da Portagem 
de Marva6, com as fuas rendas, e ndla diz: Fa- TorreàoTotnb.C~:m• 
%etnos faber nue 11Ós ·querendofiaur grara e merce cc:il.ma dc:JKc:y o. Jcaó 

• ) ., 7 ' o J. hv. lo toJ. ~1· e 
tz l ria Gonçalves, Madre do Condefiahre por muitos, foi. 149. , 

e e/lremados.Jêrviços, 'f lle nós , e e/les Reynos recebe• 
mos , e entendemos receher dos ·que dei/a difcendem , 
.Pe nojfa livre vontade, de •. e lhe faz a referida doa-
JiaÓ.· Por outra Carta feita efl:ando ElRey fobre a 
.Villa de Chaves a 15 deJaneiro da Era 1424, que 
he o anno 1} 86 lhe deu em tença a dizima da lenha; 
e carva6 , que vinha a Lisboa. Em todas efias 
m erces, que vimos, a declara ElRey mãy do Con• 
~e:íl:avel , de que ella tanto fe prefava, porque tendo 
.()litros filhos , f ó dcíle parece fe authorifava, como 
obfervamos em huma Carca de doaçaõ feita a F r. 
Gonçalo, e feus Companheiros{faó ·dos Eremitas da 
Serra de Oífa) do lugar de Vai de Flores, junto à 
llibcira de Niza, termo de Portalegre, a qual prin· . 
. cipia affim: À 'luantos e/la Carta virem, EireaGom- Provanum,;J. 
çalves °},fadre do Comde/lrabre vos faço /aher, que eu 
Jou a Fr. Gom;allo Pobre portador dei/a, lmm meu 
log11ar, 'l"' e~ 9 em ttrl!lo·J.e Portalegre, que cha'!' 

mam 
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mam V ai àe F rores e efiá apar da Riheyra ele N iu, 
O' e. e acaba : E em tefiemunho cle)lo lhe dei efia C ar
ta a/finada por minha maaõ , e offellada do meu fel/o 
~rita em Lixhoa vinte e Jeis dias de Março, J o/zam 
de Lixhoa a fe{. era de mil e quatrocentos e trinta e 
nove annos, que he o de 1401 , e aquel/1s 911e depoi&. 
da morte do dito Fr. Gonçallo viverem em ho dito /o. 
guar ,faça'Ó ellremada OraçaS por mim, e por F er
nam Pereira, cujo dito /aguar fay. Eir&a Gonçalves. 
Deíla Carta fe collige a authoridade, com que fe 
tratava , e a eílimaçaó , que lograva na Corte , e 
·ainda mais delRey pdas merces referidas, que at: 
fentavaõ na fua qualidade , e nos f erviços , que ella 
tambem lhe havia feito~. He para advertir , que 
Fernaõ Pereira, de quem falia a doaçaó, era feu fi
lho , que ella herdou , como coníla de huma Carta 
porque o mefmo Rey lhe fez doaçaõ para fempre 
de todos os bens moveLc;, e de raiz, que ficara ó por 
morte de feu filho Femaõ Pereira, os quaes haviaõ 

ChancelL dodicoRey, fiJo de Payo Rodrigues Marinho, Alcaide môr de 
tol. .98• Campo l\ilayor, que os perdeo por entregar o Cat: 

tcllo daquella Villa a ElRey de Caílella, e delles 
havia feito merce EIRey D.Joaõ ao dito Fema6 
Pereira. Foy a Carta paílàda em Abrantes a 20 de 
Julho da Era 142 3 , que he o anno de 1 3 8 j , e fen
do affim feu filho , que ella herdou , o naõ nomea 
mais que por Fernaõ Pereira, porque toda a vaida· 
de eíl:ava empregada nas proezas de feu filho D. 
Nuno Alvar~~ P,reira, a quem ElRey D.Joaõ o I. 

fez 
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f~ Cohde de Ourem por Carta paífada em ·Lisboa 
em o primeiro de Julho da Era de.1422, que he o 
anno de· Chrillo ·de 1J84 fendo ainda Meffre de 
Avi~., e Regente do Reyno, em que lhe fez huma 
larga doaçaõ de juro , e herdade para fempre com . . 
mero, e mixto:Jmperio do Condado de Ourem, Pro'fàttUttl.~+ .. , 
com todas as VilJas, e Lugares, que lhe pertencia61 · . 

e outras merces, como foraó as que polfuira o Con• 
àe Joaõ · Fernan·des Andeiro por qualquer via que 
foífe, e deViJla-Viçofa, Borba, Eílremoz, Evora• Provanum.~~· 
Monte, ~ionte-Môr o Novo, Almada, Camara· 
te , e l3ouças, com todas as f uas Alcaidarias, hon- Prova num.~6, 
ras , e Julgados , com a faculdade de pôr neUas , e 
tirar todas asJufliças, Corregedores, Juizes, A1cai• 
des, e Meirinhos. Dignas merces feitas a hum Va• 
raõ, em quem cabiaõ .bem as mayores honras, pot• 
que era grande· por na~cimento, e mayor pelas fuas 
efc larecidas acçoens , porque contando huma larga 
feri e de inclytos A vós, que tinha6 illuílrado naõ f6 
Portugal , mas a toda Hefpanha com gloriofas em· · · ' 
prezas, e authoridade com os Reys do feu tempo , Conde o. Pedro ,. 
na veneravel antiguidade dos Pereiras naõ tinha \'11. pag. s~ó 
mais que defejar; e fendo taõ illuílre pelo nafcimen• 
to , fe adornou de tantas virtudes , que encheo de 
tal gloria o feu nome nas Campanhas , que foy o 
Marte daquelles tempos , de forte que etemame~ 
te ferá venerado o feu nome no Catalogo dos infi~ 
nes V aroens, que a Fama celebrou em todas as ida:. 
des, e depois de coroado de immortal gloria pelo 

valor 
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14 HijlDri4 <jeneilogica· · 
valor ·do Ceu braço, como libertador da patria, me• 
receo d\e . infigne Heroe pelo exercido de f olidas
virtudes o nome doSantoCddd~avel, que tem acre• 
ditado com innumeraveis milag.res. M orreo em 12 

. . de Mayo de 14} 2, e delle trata como de Varaõ San .. 
Cardofo , Agiotogio to o Agiolog1o Lufitano. A fua vida efcreveraõ di• 
Lufa. a u. de Mayo. verfos Authores, e ultimamente em puro, e elegante 

eíl:ylo na lingua Latina o Eruditiffimo Antonio Ro. 
drigues da Coíl:a, digno Socio da Academia Real, 
que depois de diverfos empregos, em que fervia a 
patria , foy do Concelho Ultramarino , deixando 
em todos do feu talento , e zelo admiravcis provas~ 

Jaz o Condeíl:avel em magnifica fepultura pa· 
ra aquelle tempo na Capella roôr do Mofleiro do 
Carmo de Lisboa , que elle fundou , e dotou com 

Con.le o. Pedro, tit 10 grande generoíidade. F o y cafado com D. Leonor 
4,.. p.tg. a ;SJ. 11 de Alvim rica, e fermofa , e de taõ illuílre na1dmen· 

to, que EIRey D. Fernando a efcolheo para Efpofa 
de D. Nuno Alvares Pereira. Era já viuva de Vaf. 

om5 _fi '"d, '!;aoria dos co Gonçalves Barrofo, de quem naõ teve fucceífaó, 
' 1 J?OS 0 ( orto' pan. fill d J ,., p· d AI · h d d a. cap. 18: P"&· •77• e la e oao ires e vim, um os gran es 

Senhores daquelle tempo: jaz D. Leonor no Mof. 
Soufa, Hilloria de s. teiro de Villa-Nova do Porto da Ordem de S. Do. 
Domingos, p•rr.11 Lv. • d fo . r. B feº . ,., 
6. cap. 5• mmgos, e que y mngne em uora ; e t1verao a 

Condeífa D. Brites taõ illuff:re, como fe vê na Ar• 
vore de Coftados, que ajuntamos, a qual naõ viveo 
muitos annos, porque com poucos de cafada mor• 
reo na Villa de Chaves de parto, mas naõ defco• 
bdmos o mez 1 nem o anno. Recebeo o Condef. 

tavel 
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.tavél fêu pay eíta fatal noticia eílando em Villa"' 
Viçofa edificando huma Igreja a N oílà Senh~ra ; e . 
de forte íêntio efte cruel golpe, que toda a conf. 
tancia do feu grande coraçaõ naõ pode refifiir à ma• 
goa , com que o penetrou, porque fe temeo o ulti"' 
mo perigo da fua vida a naõ fer f occorrido de Deos1 

.a quem fez facrifido da perda de huma filha unica, 
-e virtuofa , e com nota veis f uffiagios , e pompofas 
exequias fatisfez o amor, e a faudade. Jaz fepul
tada no Mofteiro de Santa Clara de Villa · de Conde 
no Coro debaixo , Oratorio das Freiras , fem em .. Eípcrança, HiRor. ~b9 
bargo de que a1~s Authores com equivocaçaõ a. rat. da P~ov. de Pott• - Ir. . . part,J,; liv.8. cap.71 
poem em outras partes. Defie excc 'º matnmomo 
nafceraõ tres filhos, a faber 

11 D. AFFONso Conde de durem, de quem 
le fará memoria no Liv. X. Cap. 1. 
· 11 D. FEllNANoo·, primeiro -do i:iome, Duque 
'1e Bragança, que occupará o Cap. III. , 

11 D. ISABEL Infanta de Portugal, de quem fe 
tratará no Cap. II. 

Cafou fegunda vez o Duque D. Aftonfo com 
a Duqueza D. Confiança de Noronha, e parece fer 
i1o anno de 142ô, porque nelle fe celebrou o con
trato do feu cafameoto, como fica dito.. Era eíla 
Princeza em tudo admiravel; a natureza a dotou de 
fermof ura , agrado, e affabilidade , e ella fe adornou 
de heroicas virtudes t com que fe fez amada de Deos, 
fendo o exemplar da modeília , e da caridade. Du• 
rou largos annos efta. uniaõ, e ficando viuva; e fem 
. · Tom. V, N filhos, 
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9 6 Hftoria <jene~logic" ·· 
filhos, tomou o Habito de Terceira de S. Frandíco~ 
vivendo em notavel recolhimento, e penitencias. 
A fua caía era hum publico hof pi tal para os po. 
bres , e para todas as peífoas neceffitadas , com quem 
difpendia groffas efmolas, com que veyo por voz 

OrJofo , AgioL Luf. commua a adquirir o nome de Santa, e períeveran• 
aom. 1. no daa 16. de d d ºd b d . d d . d JaQCiro Jcc. e. o to a a v1 a em o ras e virtu e , epo1s e morta 

·mereceo rcf plandecer com milagres. Morreo a 26 
de Janeiro do anno de 1480 na Villa de Guimarães, 
e jaz no Convento de S. Francifco da dita Villa, on· 
de tem eA:e breviffimo Epitafio. · 

Ã/phonji 'Ducis hoc conjux 
Conflanç a J\( oronha 
Conditur in tumulo. 

Era filha de D. Aifonfo Conde de Gijon, e 
Noronha, filho delRey D. Henrique II. de CafleJ .. 
la, e da Senhora D. lfabel prima com irmãa de feu 

Torre do Tombo, Iiv. marido , filha delRey D. Fernando de Portugat 
J· dos .Myl.hc. foi. •· Delle excelfo conforcio naó teve geraçaó , e dos 

feus bens fez doaçaõ em fua vida a feu fobrinho D. 
Pedro de Menezes, terceiro Conde de Villa-Real, 
e depois primeiro Marquez da mefma Villa, que o 
adoptou por filho , e herdeiro , a qual doaçaõ foy 
feita em Lisboa a 14 de Setembro do anno de 1474, 
e della conA:a, que no dito anno fe achava na idade 
de fetenta annos; e deíla forte chegou a contar larga 
idade / falecendo de fetenta e íeis no anno de 148 o. 

D. Brites 
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D. Brita 
fmira , 
r.anddfa 
de BarccJ
blLmu
lhudoSc· 
nhor o. 
Afiõafo. 

b.NanoAl· 
vares Pereira, 
·nafao a. J4o 
de Junho de 
13flo. ô)n.. 
deüavel · .4e 
Portug. Con• 
de de OU. 
tem , e de 
Barcellot, 
Mordomo 
môr delRey, 
+ a 12. de 
~.ayo 143i. 

Tom.V, 

b. fiedro Rodrlgàe! Petein; lUcd• 

O ÕJnde i:>. Gonp-~ Homem• 

~
lo Pcrei~ · D.Ellefiiniaffcrihigesteixcirá, fl-' 

t>. ~õóÇaÍ~ Perei• . . lha de Hermigio Mendes Teixeirilé 

ra, ~büpo de ~ Vafco Martins PiíncnteL 
Braga. ~· tirra:cá Vaí<jucs D. Maria Anncs , filha dt JCJaá 

fimcntc.L . Manios de Fomellot. 

· • 1 O. 'rareja Pires 2 N. • • • • • • • • • • • • • • • * ~ ~n:g~nplfcs s N> • , a º • • , ó , • • é , • • ; 

f°illarinhcu N·· . . ~ N. 1 • 0 ~ •• 1 " ••• 1 • , • • , 
. . . . . . . . . . . 

. N. • • •. í ; • • ••••••• , 

AI varo Gil do Carva-~Diogo GonÇalves do Carvalhal , .P 

~
lhal, Senhor de Evo- no anno u f J• 

lti& tionça1ftl 'Pedro Gonçalves ra•Mônte, N. • • • • • • • • • • • • • • • ,; 
do Carvalhal do Carvalhal, AI· ~ 111.T . , . •d n d AJ l~• 1 t t t • 1 • 1 1 1 t t 1 1 • 1 

Covilbcira da cai e mor e • N. • • ; • • • • • • 
infante O Bri- macia. N. • • • i • • • • • • • • • • • 
tcs , Rainha de 

· OaftcU.. · Martim Gómcs da~GomcsMartins da Sylva, Senhor 

~ 
Sylva , Senhor da da ~fa de Sylva, Alcaide môr do 

. . . Caía de Sy lva. Guimarães, e do Concelho dc:lRcy. 
D.Aldonça Rodr1.. N. • •••••••• , •••••• º 

~). Tha~eja Oai'cia de da Caía, e terra de Scnabria. 
l\JCI da Sylva. ~ Fcmaó Ga:rcia de Senabria, Scnhot 

.Senabria• D. Mayor Fernandes de Bicdma. 

· · · Vizela. ~
. D. Soeito Raymondô de Riba dé 

( P~dro Soares de AI· D. U rr•éa Viegas , filha de Eg_af 
Martim Pil'CS de ) vim. Gomes de Barrof oo 

Alvim• ) ~ Eíl:evaó Malho de Lavandeira. 

{.D. Maria Elleves.; D. Mor Lourenço da Cunha , filha 
de Lourenço Fernandes da Cunha• 

D.PcdroAffonfoRi-~· Affonfo Pires Ribeiro. 

D M "d · . ~beiro. O.M.u1'a Reymondo, filha de Rey· 
• ar~ar1 a P1- mondo Viegas de Sequeira. 

res .fübctra. ~ D AIJ M .. e· . Vicente Martins Cururelo. . a arnns li' 
rutdo. · D. Mor Viegas, filha de D. Egts 

. ~PcdroAnn· es· Coelho. 

Slevaõ Coelho. 

D. Margarida Êlle
vcs. 

Fafcs, Bifpo de Coimbra. 

D. Joaó Soares Coelho. 
O. Mor Sanches, filha de Fcmaõ' 
Sanches Dordiz. 

D. Eíl:cvaô Ermigcs de T cixci~. 
D. U rraca Fernandes, {egunda mU\â 
lher , filha de Fernaó Lourcdo. 

~ Sóeiro Mendes Pcti-~ Eílevaó Mendes Pctite. 
.. re. D.ConU:ança Affonío da Cambra,. 

. O • . Maria Mendes filha de Affonfo Anncs da Cambra~ 
Pcurc. 

, ~ Joaõ Pires Brochatd<>• 
D. Maria Anncs. 0 M . D d. filh d M' . . ., • ana a e , a e arum 

N ii D•dc o V dho; 
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CAPITULO II. 
'D" lnf Anta 'D. lfabel, mulher do Infante 

'D. foaõ. 

Qy unica 6Iha , e o primeiro 
fruto da uniaõ do Senhor D. 
Affonfo, e de fua primeira mu-

.. lher a Condeífa D. Brites Pe ... 
m:•~ffl~Jj 

reira. A natureza a dotou Roma:n , ffitloria da 
de fingular fermofura admira- Cala de Braganp J 

' iiartc ~. c:a1 • ~· 
vel prudencia , e f um ma bon-

~ e. ndeílavel feu avô a amou muito, e 
affim quando renunciou o Mundo , e repartio os 
feus bens, lhe fez doaçaó das terras de I. .. oufada , Pai• 
va, Tendaes, Villa de Almada, e rendas que tinha 
em Loulé no Reyno dp Algarve. Cafou com feu 
tio o lnfanteD.Joaó, a quem fobreviveo largos an· 

nos, 
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nos, e o defejo, e faudade de ver a Rainha D. Ira .. 
bel fua filha a levou a Caflella, e eA:ando na Villa 
de Arevalo mórreo a 26 de Outubro do anno de 
.146) , e netla Villa foy depofitada. A fua Real 
poíleridade deixamos etcrita no Cap. V. do Liv .III. 
aonde fe p6de ver a fecundidade defl.e efclarecido 
conforcio, com o qual os Reys quizeraõ exaltar a 
Sereniffima Cafa de Bragança , elevando-a def de o 
feu principio com Reaes alianças, taõ felizmente 
confeguidas, que por ellas f e diffundio o feu fangue 
nos mais poderofos M onarchas da Europa , co
mo fe vê deA:e , e de outros cafamentos , que em 
{cus proprios lugares efcrevemos: de forte, que apc· 
nas acharemos na Hiíloria Soberano , que naõ def
cenda deíla grande Caía, em que os nolfos Reys ca
faraõ 1eus filhos. EA:as repetidas alianças dos Du
ques com a Caía Real, em que fe renovavaó os pa· 
rentefcos, e o grao muy propinquo ., em que eA:ava:õ 
com a Coroa de Caílella, e outras Coroas, e Prin· 
cipes, lhe conciliou fempre hum tal ref peito, que {e 
fez eA:a Sereniffima Caía diíl:inéla de todas as que 
na6 lograraõ o caraéler da Soberania, tendo tanfu de 
Real no fangue , como no que fe lhe divifava no 
trato da fua Caía , e na attença6 dos Reys, como 
fe irá vendo no difcudo Cilefie Livro. 

CAPI· 
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CAPITULO III. 
Vo Senhor 'D. Fern4nJo L 'Du'lue 

de 'Braganfa. 

11 As e E o íegundó genito o Se• 
nhor D. Fernando como te· 
mos dito , porém veyo a fuc~ 
ceder na Cafa por morrer feu 
irmaõ o Marquez de Valença 
Conde de Ourem em vida de 

. ku pay , fem deixar fucceífaõ 
legitima ; pelo que em virtude da doaçaõ do Con~ 
dell.avel D. Nuno Alvares Pereira {eu avô, que EJ .. 
Rey D.Joaó 1. confirmou, e approvou com todas 
aquellas claufulas, que podiaõ fer neceffarias para a 
fua validade, e firmeza, era D. Fernando indubitn• 
vel fucceífor, como íe vê na referida doaçaõ, de que. 

fica 

Digitized byGoogle 



Htjloria fjenealogicll 
fica já feita mençaõ no contrato do caíamento da 
Condcífa D. Brites, aonde diz efias palavras : E 

· ja!eçeudo o jillro maJ1or, e jeus d:fcendentes ~fem her4 

deiro lidimo, afim como dito he, .fi~ciue ao outro /ilho á<J 
dito D. 4Jlonjõ, e da dita min.~a filha, de que evi· 
dentemente fe vê a exclufaõ da outra linha; e por• 
que naõ chegou à noticia de todos faberem deíla 
doaçaõ, a quiz declarar nelle lugar , para affim dit: 
fi1adir aquelles, a quem lhes parecia duro palfar a Ca~ 
fa a outro irmaõ, porque eíl.a foy ~ mente do Con-

Chronica dclRcy D. dellavel e delRey D.Joaõ 1. Foy D. Fernando 
Afronto V. cap. ~ z. ' • . 
Fa~ia, E.urop. Por1ug. fegundo Duque da Seremffima Caía de Bragança, e 
p;&rr.J·'ªP·J· Pªij·3 89· benemerito de mayores Eílados, fendo .o feu o ma-

yor de Heípanha, como já diíferaõ alguns A u·rhores. 
N aõ podemos deixar -de fentir o defcuido com 

que fe faltou em efcrever as Memorias dos Serenif. 
fimos Duques, porque até nos faltaõ os annos . dot 
nafcimentos deftes Principes , ainda que entendemos, 
que naó podia deixar de fe fazer aífento delles; po
rém o tempo , e o pouco cuidado fez paffar a do
minio particular muitos livros de Memorias perten• 
centes a eíl:a Cafa, que fe achaõ efpalhados em di
verfas mãos, fem muitos faberem como furaõ efies 
papeis· para feu poder, e deíl:e modo fe perderiaá 
outros. 

Naõ achamos o anno em que o Duque naf. 
ceo , fem embargo que com grande diligencia o 
procurámos no Archivo Ducal Brigantino, do <.]Uai 
podemo~ affirmar que o examinámos com efpecial 

c;uida· 
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~uidado; porém em huma memoria que vimos, diz 
fct no anno de 1403, e affim das fuas acçoens refe .. 
riremos fobre o pouco que fe acha efcri to, o que a 
~offa diligencia pode alcançar , naõ fem queixa de 
perda taó fenfivel, e muito mais quando evidente .. 
mente conhecemos que por incuria , e pouco cui· 
dado com que fe guardou aquelle Archivo, fe extra· 
hiraõ, e perderaõ muitos livros, e papeis imporcan- . 
tçs, que agora nos feriaõ de grande utilidade. No 
mefmo Archivo em hum caderno de Apontamentos 
entre outras coufas eflava elle alfento : No livro ve .. 
lho das doaçoens na volta eflaó os dias; em 'lue n'!fcera'Ó 
os filhos do D/l(;ue D. Fernando; mas nem deíle livro, 
nem de outros achamos vefligio. Def d~ os feus 
primeiros annos deu moflras de prudencia, e talento 
grande, e affim EJRcy D. Duarte fe fervio fempre 
do feu confeJho na paz, e na guerra, em que deixou 
do feu nome affinalada memoria , e naõ menos do 
{eu defimereífado animo, porque elle fe oppoz com 
animo generofo , e verdadeiramente grande às par• 
cialidades, e perfeguiçoens contra o Infante D. 
Pedro, podendo com elle mais a verdade para naõ 
feguir a feu pay na grande parcialidade contra o 
Infante, defejando fempre a compofiçaõ de ambos. 

' O Condeílavel feu avô cedeo nelle por huma 
doaçaóoCondado, e Villa de Arrayolos, aAlcaida· 
ria môr, rendas, e direitos de Monte môr, da Villa Prova num.ti• 
de Evora-Monte , das rendas, e direitos da Villa de 
ELlremoz, da Villa de Souzel , da Villa de Alter do 

.Tom. V. O · Cham, 
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Cham, da Villa-Fermofa, da Chancellaria de Alfll
mar , e de Logomel, e das Vilw de Villa· \riçofa, 
e Borba, da Villa de Monfarás, e de Portel_, e da 
Villa da Vidigueira , e Frades , e de Villalva, e 
Villa-Ruyva , e das rendas , e direitos de :Béja, e 
das rendas, e montados do campo de Ourique com 
as jurif dicçoens Civeis, e Crimes com os Caílellos 
das ditas Villas, Padroados de Igrejas , e Lugares, 
e com o Padroado da Igreja de S. Salvador de El
vas, que ElRey lhe dera em troco pelo de Villa. 
Nova de Anços , tudo de juro , e herdade, mero , e 
mixto Imperio para todos os feus defcendentes legi• 
timos ; e fazendo huma prudente íubílituíçaõ, de
clarou, que em cafo que teu neto D. Fernando fa~ 
leceífe fem filhos paífaífe a doaçaõ a feu irmaõ D. 
Affonfo (que foy o Conde de Ourem) e na falta da 
defcendencia de ambos, à Infanta D. lfabeL For 
feita eíl:a doaçaõ em Borba por Gil Ayres feu Se
cretario a 4 de Abril da Era 1460, que he anno de 
Chriílo 1422, a qual em virtude da faculdade da 
doaçaõ, que ElRey D.Joaõ 1. fizera ao CondeRa· 
vel, a confirmou El Rey D. Duarte eíl:ando em San· 
tarem a 9 de Dezembro do anno 143 3. Por hum 
contrato, que depois celebrou o Senhor D. Affon. 
fo ainda cntaõ Conde de Barcellos, como Tutor de 
fcu filho D. Fernando, e Curador da Senhora D. 
Ifabel fua filha, com faculdade Real de huma Car
ta, que principia: D. J oa'Ó por graça de Deos Rey 
de Portugal, e do Algarve, e Senhor de Ceita, 11 

'lua/. 
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l/llalquer T ahalia~, ou N otario puhlico de ntJjfos Rey ... 
1ws, que e/ta Carta Jur·mollrada_faude. Sahede, que 
D. A.Jõefo, e D.lfabel, e D, Fernando meus 11~tos, 

.filhos do Conde D. A.fto1!fo meu.filho, (7c. e acaba t Provanum.~8. 
Dada em a Cidade de Coimbra a 4 dias de N ovemhro. 
E/Rey o mandou, J oaõ E/leves afez Era do N '!)ci· 
mento de N ojfo Senhor J efus Clzri/to de 1424, e porque 
aqui naó era nojfo filio mandamo~fellar e/la Carta com 
o fel/o do I rifante meu filho. Trocou os montados do 
Campo de Ourique, que eraó do Conde de Arrayo• 
los, pelas terras de Paiva, Tendais, e Loufada, de 
que o Condellavel tinha com outras feito doaçaõ à 
Senhora D. lfabd fua neta, e foy celebrado efie con· 
trato com as mefmas condiçoens, com que o Con. 
defiavel as doara, que era, que andaífem em a fua 
<felcendencia, unindo-fe na falta della todas em hum 
de feus netos. Em virtude deíl:as doaçoens pedio 
o Conddlavel a EIRey D.Joaõ 1. o livraífe da ho• 
menagem , que tinha feito dos Caíl:ellos , e F ortale- Prova num.;9. 
zas, defencarregando;.o da obrigaçaõ, que dellas ti· 
nha ; o ·que ElRey lhe concedeo por huma Carta 
·paífada em Tentugal no primeiro de Dezembro de 
1424. As qualidades, e genio do Conde de Ar· 
rayo1os em tenros annos lhe conciliaraõ o amor de 
feu avô com tanto carinho, quê fuy hum prefagio 
das virtudes deíl:e Príncipe, com que depois havia 
4Je confe~ir a univerfal eGimaçaõ. N efie anno ef. 
tava o Conde com feu pay na Cidade do Porto , 
J'Orque nella lhe fez homenagem do C~llello .de Prova num.40. 

Tom. V. O ü !vlon. 
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Moníarás Fernaõ Gomes de Goes, a quem havia 
feito merce da Alcaidaria môr da dita Villa. 

N aõ fabemos que idade era a fua · ncfte tempo, 
·· porém naõ podia deixar· de fêr muy curta, o que 

inferimos de hum iníl:rumento, que . fe conferva no 
Archivo da Sereniffima Caía de Bragança, feito 
quatro annos depois da referida doaçaó no anno de 
1428 a 7 do mez de Julho, no qual fe vê que o 
Conde de Arrayolos, e feu irmaõ o Conde de Ou
rem eraõ menores, e o Duque.1êu pay ( entaõ fó. 
mente Conde de Barcellos) feu Curador, e como 
tal requerco, e mo{hou que feus filhos era6 da Fa· 

Prova num.41. milia de Pereira por fua mãy D. Brites Pereira, pelo 
que lhe pertencia o Mofl:eiro de S. Thyrfo de Riba 
d' Ave no Bifpado do Porto , e como a Padroeiros 
lhe tocava confirmarem a eleiçaó com outros Pa
droeiros, o que tudo fe palrou com os documentos, 
que fe ajuntaraõ, a hum infirumento em publica fór. 
ma, feito por authoridade da J uíl:iça perante Eff:cve 
Annes de Ponte , V aíiàllo delRey , e Ouvidor na 
Comarca, e Correiçaó de Entre Douro e Minho em 
aufencia de Ruy Fernandes 1-Iomem, Corregedor 
da dita Comarca. Com eíle documento entramos 
no conhecimento ( pel-0 que adiante referiremos) dos 
poucos annos, que eíle Principe contava, quando já 
era encarregado dos mayores negocios. do Reyno. 

Havendo feu pay determinado de lhe dar ef
tado efcolheo para fua Efpofa a D~Joanna de Caf
tro, em quem concorriao grande dote , e mayorcs 

\'irtude:t 
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-virtudes fobre o alto nafcimmto, porquê· era filha do 
D. Joaó de Caílro, Senhor do Cadaval , e de D. 
Leonor da Cunha, a qual íe achava .viuva, e naó 
podia dar ·Outro melhor ·marido a f ua filha. Affim 
a dotou por hu11111 procuraçaó feita na Villa do Pe" 
ral em 16 de Dezembro do anno 1428 paílàda a 
Diogo Alvares de Lemos, criado de feu '1gro com 
o dote· feguinte , além do que lhe pertencia na par• 
tiçaõ dos bens , que ficaraõ por morte de feu pay 1 

\ 

que era ó muitos, e de ametade da Quinta de IlhM 
no termo de Mafra , e os Cafaes , herdades , moi- Prova num.42, 
nhos , e vinhas, que tinha em Torres· Vedras, e ta. 

dos os bem moveis, e de raiz, que lhe tocaraõ quan• 
do fez partilhas com a dita D.Joanna, e D. lgnez 
fuas filhas; donde fe vê, que naõ foy D. J oanna de 
Caflro unica como uniformemente dizem os N obi· 
liarios, porque por morte de feu pay lhe ficou ou• 
tra irmãa chamada D. Ignez, que teve a fua legiti .. 
ma, como declara fua mãy , que deu mais em dote 
a D.Joanna todos os bens, que a ella tocaraõ pela 
morte de feu marido, affim moveis , como de raiz 
no termo de Lisboa , Peral , Cadaval, Torres-V e· 
dras, e Cintra, e em outros quaefquer Lugares dos 
Reynos de Portugal, e Algarve, que lhe podeífem 
por algum direito pertencer, e mais cinco mil fete• 
centas e quatro Coroas, que EIRey lhe devia pe .. 
las terras da Beira , pelas quaes tinha por cauçaó 
a renda do Genefis da Commua dos J udeos da Ci .. 
dade de Lisboa, e a renda dos .11ouros, e a penfaó 

de 
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de dezoito Tabaliaens na dita Cidade, as quaes reil; 
das importavaõ dous conros e meyo ; e em joyas, e 
pedras lhe fez o valor de mil dobras , além do cn• 
eh oval, e coufas pertencentes ao adorno de f ua pef
foa, e Cafa. Foy feito efl:e contrato pelo Tabaliaô 
Joaõ GonÇalves em a Villa de Eíl.remoz no Paço 
do Conde de Arrayolos aos 28 de Dezembro de 
1429 eflando prefente o Senhor D. Affonfo ainda 
entaõ Conde de Barcellos, fendo teíl.emunhasJoan· 
ne Mendes, Corregedor da Corte, o Conde de Ou· 
rem, e Lourenço Annes, filho do dito Corregedor; 
e Martim Gomes, Ouvidor do Conde de Barcellos. 

Subio EIRey D. Duarte ao Throno por mor
te delRey feu pay, e no breve tempo que durou 
o feu governo, experimentou o Conde de Arrayo
Jos em EIRey agrado , e inclinaçaõ , reconhecen· 
do as virtudes de que eíl.e Principe fe adornava , pe· 
las quaes fe lhe fàzia taõ recommendavel , como 

Chronica delRey D. pelo propinquo parentef co. Convocou EIRey lo• 
Duarrc' cap. J· go Cortes em o principio do feu Reynado, as quaes 

pertendeo depois dilatar; mas o Conde reveíl.ido do 
zelo do bem publico , e naõ menos do amor com 
que refpeitava a EI Rey, fez hum parecer fobre efta 
ma teria, que mandou a ElRey, e o pomos aqui na 
mefma fórma, em que o efcreveo, e fe conferva no 
livro das Memorias, que o mefmo R.ey ajuntou, e 
fe tem por original, que cflá na Livraria da CartU• 
xa da Cidade de Bvora, e he o feguinte: 

~Ilrr 
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Mut ALTO HoNRADO ~ E PoDÉilosô SENHOll •. . 

,, Eu ouvi dizer a volfa merçe que lhe pare• 
,, çia fer bem as Cortes fefpaçarem ate o ano, e ain., 
,, da Senhor que eu bem me podera calar pois me 
,, nom era requerido fegundo huã palavra que achei, 
;, e de muito tempo ante que achaífe tinha na von
" tade a qual he , non eles coefilium 11iji à te qu1eren
'' ti, d éupide recipienti, mas vendo eu como eílas 
,, Cortes eraõ alyçeçe de vofa boa fama e que fe o 
,, alyçeçe non fo{fe direito mal fe corregeriaõ def
" pois as paredes, defejando eu feu acrefentamento 
,, nom por vos averdes gloria em ella mas porque 
,, avendoa vos feres mais amado, e como vos ama• 
,, rem por o bem que em vos fentirem prezarvos 
,, haõ mais , e vos prezado temer vos haõ porque 
,, entenderàõ que remeis a Deos fegundo aquella pa• 
t' lavra 9ui timet Deum omnes time11t eum porque cer· 
,, to he que aqueile que teme a Deos nom ha reçe· 
,, bimento de pelfoas ante ele , e poré de muito he 
,, de temer aos maos, e muito para amar aos bons, 
,, e vos temido prezado , e amado regereys melhor a 
,, povo a ferviço de Deos, e voífo, me movi dizer 
,, a v~ílà merçe aquilo que entendo por mais voffo 
.,, fervi~o. Sfior eu nom duvido que etle confelho 
,, nom fora bom quando efcrevetles aos Conçe1hos1 

,, mas agora nom ha lugar, porque fe as vos desfa• 
11 zeis çertamente vos averes come~o de fama da 

,, boca 
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,, boca do povó a qual eu nom queria por agora, 
,, porque a voífa merce faiba que todos agora tem 
" olho a vos , e quanto quer que defviardes nom ha 
,, dimterpretar fe nom a pyor parte dizendo que 
,, nom fois aquelle que moftraveis ,. porq11e Snor a 
,, mayor parte nom para mentes a quem ereis mas 
,, a quem fereis que ainda que o povo nom faiba 
,, aquella palavra~fci/. principatus o)lendit ·virtutem ef. 
,, fa fabem por outro lingoajem, e a imterprctaraom 
,, como quiiêrem, que quando elles \irem que vie· 
,, rom qua defpender duzentos mil reis das arcas dos 
,, Conçelhos os Procuradores que qua andara6 to· 
,, mando hum mes de trabalho fem levar galar dom, 
,, teraõ que dizer por fe fcuzar, e os outros que acre· 
,, çentar, e a principal razaõ porque elles foraõ por 
,, vos requeridos, e maravilharfehaó de tal mudan~ 
,, ça , e por a cufia que fe lhe 1egue para as outras 
,, Cortes a qual eu creo que grande parte dos luga· 
,, res nom poderaõ remediar por fuas rendas fem 
,, lançarem taixa porque para efla vinda muitos creo. 
,, que pediron empreílado, a qual coufa feria gran .. 
,, de agravo ao povo, e porendo Sõor por vofo fer
" viço as fuas lingoas fejaó cortas fazendo o que or,. 
,, denaíl:es em tal guyfa que nom tenhaó que dizer, 
,, e por trabalho naõ fe deixe de fazer porque com 
,, efe emcarrego vos deu Deos efe offiçio de reger, 
,, que nom fomente quebreis a vontade por tomar 
,, trabalho, mas que no trabalho tomeis deleitaçom 
,, emton {era a virtude em bom ponto e í~ a vo{i 

. , ,, mercc 
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,; merce ·determinar .te os O\tYir a mym pareçe fet 
,; bem eles ferem requeridos porque por o reqari~ 
,, mento nom ham de dar mais Capitolos do que 
,, tem ordenado ; e de mais concertara com o que 
,, lhes efcreveíles ; tt o requerimento fo fegundo efla 
,, efcrito fara grande. bom começo a vofa boa fama, 
~' e fera bom exemplo para os que vierem depos 
,, vos, e porem Senhor a conclufaõ do que me pa· 
" reçe he que os fidalgos fe)a6 aquy defembargados, 
,, e os Capitolos reçebidos, e entam que vos vades 
,, a Santarem , e vofos 1rmã1>s , e es que hy ouve .. 
,, rem defl:ar mandem toda lua gente,. e ~ntam eo
" meçai a. prover o que vos fur dado, e fe o poder• 
1, des acabar he muy bem, fe tanto nom o que vir• 
,1 des que he para fazer graça ao povo, ou favore-' 
,, za , ou defencarregamcnto , ou outra coufa EJ:U8 

,, lhes praza feja defcmbargado , e o mais podeis ef. 
,, paçar com fermofas razoens afy como por pagar 
,, as dividas de vof o Pay , e por afentar vofa Caía ; 
" e outru femelhames , moGrandolhes que as ou .. 
,, tras coufas faó ·taõ prolongadas que a eles feria 
·,, grande cuflo averdts p6r repoffa mas 'JUe a hum 
,, tal t-empo lha dareis ; e antes que fe vaõ eu vos 
,, peço por merce por muitõ vofo íerviço 1 que ate 
,, os Procuradores dos pequenos lugares venhaõ a 
, 1 vos cada hum por f y, e lhes motlreys por palavra 
,, muito boa vontade ern tal guyfa que eles tenhaô 
,, que comar cada hú em feu lugar, e com alguâs 
1, coufas qu~ detembargares nas Cortes prazendo a 
.. - Xom .. V. p· n Deos 
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" Deos que a eles fera em prazer' e co a boa erpe. 
,, dida de palavra eles iraõ muito contentes, e a vo
" fa fama fara a que começo , a qual fempre creçerà 
,, prazendo a Deos com todolos bens, que fe dela 
,, feguem fegundo em çima he dito , e a vós ficara 
,, grande avantajem terdes os Capitulos hum anQ 
,, em vofa maõ para vos avyfardes no que aveis de 
,, ref ponder , e cíl.o me pareçe melhor que do bom 
,, efcrito que tendes ordenado o qual deve íer pro
'' poílo a meu pareçer averdcs de tornar atraz quia 
,, qui accipit aratrum, ~ r:JPicit retro non ~ digRua 
,, Regno Dei. 

Conde Darrll)'O/os. 

Effe voto do Conde poz a ElRey na determi· 
naçaõ de naõ dilatar as Cortes, e fe celebraraõ na 
Villa de Santarem com grande fatisfaçaõ dos Povos: 
nellas {e fez hum artigo, em que fe determinou que 
nenhuma pelfoa de· qualquer qualidade, e ainda de 
grande cathegoria, podetfe nas fuas terras privile
giar a pelfoa alguma; detla Ley foy f6mcnte·.ex· 
ceptuada a Rainha, e os Infantes irmãos delRey, 
e os Condes de Barcellos, Ourem , e Arrayolos; 
porém depois para a obfervancia, que havia de ter, 
a reformou EIRey exceptuando deíla graÇaaoCot~ 
de de Barcellos , e feus filhos. Q_ueixaraõ-fe efies 
juA:amente a ElRey , que fe achava em a Villa de 
Obidos , e movido da fua reprefentaçaõ declarou 
por huma Carta patente, que o artigo das Cortes 

- · · de~a 
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devia fer obfervado com o mefmo vigor, com que 
fe nellas promulgara, fem embargo da revogaçaõ 1 

que el?e nefla parte fizera , e affim · lhe devia fer 
guardado como nas Cortes fe aífentou. Foy feita 
a Carta por Affonfo Cotrim a 12 de Setembro do 
anno de 14}4, como já .diífemos no Cap. I. na vida 
do Duque D. Aífonfo. 

Quando o mefmo Rey no anriô 1437 à inllan· Chronfoa de1Rey O.;, 
. d r. . .. I fa D H . D Uuartc, cap.$,1. eia e 1eus irmaos os n ntes . enrique, e , 

Fernando lhe concedeo licen~ de pafiàrem à Afri· Roman' Bifloria da 
' 7- Cifa de Bragança, rar• 

ca, foy o Conde de Arrayo1os nomeado Condefla• 1c ~· cap. !· 

vel da Armada, como refere a Chronica delRey D. Ruy de Pina, Chron. 

Duarte, officio que depois foy da fua Cala , cotno dcJRey u. Duarte• 

adiante fe verá. Q.uando marcharaõ Cobre Tange· cap. 16' 

re o Conde de Arrayolos fobrinho dos Infantes Nun~s de Leaó' Ch,.. 
' ' do dno Rey, cap. 7• 

como Condeffavel hia na vanguarda, · No fitio def.. e 8. 

ta Praça deu naó vulgares moílras do feu valerofo Dica Chron. c•r· 11, 

animo , e aviA:ando-fe com os Mouros fahio deRe <>Conde d n . • 

h e d fi ºd h d . d ar.r1ce1ra, e oque o on e en o em uma perna o tiro e Hiftoría de Tangérc; 

huma fetta, deixando na primeira occafiaó rubrica ... liv. •· fol. 15'! n. a6. 

do com o feu fangue aquelle campo. No dia fe-
guinte os Mouros em grande multidaõ deraó aos 
noífos huma fanguinolenta batalha com tanto vi-
gor , que fem duvida feriamos de todo desbarata• 
dos, fu naõ fora o acordo, e valor do Conde de Ar· 
rayolos, que com extraordinario esforço , e oufadia 
fe oppoz à furia dos inimigos, rebatendo a f oberba 
da fua mulridaó de forte , que deu lugar aos nof. 
fos para {e poderem refazer. Depois ordenou o ln· 

Tom. V. F ii fimte 
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fante D. Fernando fe déífe fegundo aífalto à Cida· 
de , para o que mandou que em quanto os feus 
fubiaõ os muros, o Conde por outra parte <li\ ertif. 

Chronica de1Rey o. fe , e cntertiveífe os Mouros do campo, o que fez 
Du.utc, cap. • J. com tanta diligencia , e cuidado , como esforço. 

Porém crefcendo os inimigos com o poder dos 
Reys de Fez, e de Bellez, Marrocos, e Tafilete, 
que com hum Exercito, que fe compunha ( fegundo 
fe dizia) de f eífenta mil cavallos, e grande numero de 
gente de pé, que tinhaõ vindo de f occorro, oppri· 
midos os noífos cederaõ à multidaõ depois de te· 
rem padecido incri veis difcommodos, grandes tra
balhos , e mi ferias naõ imaginadas, fendo precifado 
a ficar o Infante D. Fernando em rerens em poder 
dos Mouros pela Cidade de Ceuta , com que fe deu 
fim àquella infeliz expediçaõ, em que o. Conde com 
os mais embarcaraõ para o Reyno. 

Chronica deJRey O. Nas Cortes, que o mcfmo Rey celebrou no 
Dcaarte, ªP.4°• anno de 14J S, em que fe tratou do refgate de feu 

irmaõ o Infante D. Fernando, fe fe havia de dar por 
eile a Cidade de Ceuta, como os l\1ouros perten
diaõ, fez o Conde hum elegante voto authorifado 
com ·muita erudiçaõ afiim fagrada, como profana, 
que vi na Livraria manufcrita do Marquez de Gou· 
vea , do qual faz mençaõ J oaõ Franco Barreto na 
lua Bihliotheca TJz.!fitana, como digno da eílimaçaó 
da Republica das letras. 

Por morte delRey D. Duarte entrou na re· 
gencia do Reyno o Infante D. Pedro; o Conde de 

Arrayo· 
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A rrayolos feu fobrinho com animo deíintereífado 
mofirou fempre o efficaz deíejo, com que o queria 
1ervir, e naõ menos a Rainha D. Leonor deixou 
de o achar propicio nas contendas, que fobre a re
gencia entaõ fe ventilaraó. Taó grande era o ta• 
lento do Conde de Arrayolos, que em t~das as par· 
cialidades era attendido , pela verdade que profef., 
fava. ElRey D. Affonfo V. defde que começou a 
reynar o eftimou com tanta confiança, que lhe en· 
commendou os negocios mais arduos do feu tem ... 
po , e lhe fez . ef peciaes merccs , devidas mais aos 
grandes merecimentos do Conde , do que ao feu 
cuidado. No anno de 1440 paífou o dito Rey 
hum Alvará, para que em cafo que elle proveífe a 
CoudeJaria geral de Portugal, {e na6 entenderia nas Pro-va num.44. 
terras do Conde de Arrayolos feu primo, porque 
elle exercitaria nas fuas terras aquella jurifdicçaõ. 
Depois lhe fez outras muitas merces de igual atten· 
çaõ , que utilidade. 

N aõ pode a Rainha D .. Leonor diffimular o 
tirarfelhe a regencia , que feu marido lhe nomeara , 
e vendo fem effeito as negociaçoens, que tinha pra• 
ticado , ie refolveo inconíideradamente a fahir do 
Reyno, lifonjeada . das efperanças do poder de íeus 
irmãos os Infantes de Aragaõ, que depois em breve 
tempo vio defvanecidas; e vendo-fe na fortuna, que 
naõ podia efperar , mudando de parecer determi .. 
nou bufcar os meyos por onde te refütuiífe a Por
tugal, fundo dos mai~ proporcionado$ a intervençaó 

do 
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do Conde de Arrayolos, em quem naõ concorria 
mais parcialidade do que a razaó, com que femprc 
encaminhou os feus paífos à heroicidade para o fa .. 
zer hum dos benemeritos Principes do fangue Real 
Portuguez. 

O Conde de Arrayolos, que nada defejava tan
to como a tranquillidade publica, vendo o Reyno 
taó alterado com difcordias domefiicas, feu pay, e 
o Conde de Ourem feu irmaõ, taó oppoflos ao In-

Roman, parr.1° e. z S• fante D. Pedro, aífentou com figo bufcar a guerra 
contra os inimigos da Fé , já que naõ podia confe. 
guir a paz entre os do feu mefmo fangue : e por 
eff:a caufa morrendo D. Fernando de Noronha 
Conde de Villa .. Real , procurou fuccederlhe no 
governo da Praça de Ceuta. F oy lhe conferido 
eíl:e poíl:o com a patente de Capitaõ General da 
Cidade de Ceuta pelo Infimte Regente no anno de 
1445 com taõ pleno, e abfoluto poder, que dizia 
ElRey, que feria damefma forte obedecido, do que 
a fua peífoa. He bem notavel etla Carta , e por 
iífo a lançaremos aqui, e diz affim: 

T d T mbo Jiv: ,, Dom Affonf o, &e. A quantos eR:a Carta Ofreoo,. • , 
dai llhas, pag.1+ ,, virem fazemos faber que comfydramdo nos a gran· 

,, de bondade e defcriçom do Conde Darrayollos 
,, meu bem amado Primo fentindo-o por ferviço de 
,, Deos, e bem, e proveito de noífos Regnos, e que 
,, o fara bem, e como compre_ a noífo ferviço temos 
,, por bem , e fazemolo Capitaõ, e Regedor em fo. 
,, lido da nollà Cidade de Cepta , e damoslhe para 

,, ello 
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,fe1\o todo noff o livre , prefeito , e comprido ·poàe~. 
;, afim , e taõ perfeitamente como o nos avemos. 
,, E mandamos a todos aquelles que em a dita Ci .. 
,, dade morarem , ou cA:iverem de qualquer eíl:ado, 
,, e condiçom , preminemçia que fejaó que faça5 
,, todo feu mandado, e lhe fejaõ em todo muy bem 
,, obedientes afim , e taó compridamente como o 
,, faria ó, e deveria ó fazer a nos fe de prefente foífe~ 
,, mos. · E mandamos fe algum fidalgo Capitam, 
,, ou Cavalleiro , ou Efcudeiro, e quaefquer outros 
;, de qualquer eftado , e condiçom que fejaó forem 
,, defobedientes a feu mandado o que nom creemos 
,, nem efperamos , ou fezerem o que nom devem 
,, que elle dito Conde Capitaó da dita Cidade os 
,, polfa apenar nos Corpos, e averes afy, e taõ com• 
,, pridamente como o nos fazer poderiamos · fe pre· 
,, zente foffemos. E outorgamoslhe para e1Io todo 
,, noífo comprido perfeito poder, e toda noífa jurdi• 
,, çom civel, e crime, alta , e baixa, mero, e mi fio 
,, imperio , e queremos que ·ellc poffa penar cada 
,, hum dos ditos fobreditos fazemdo o ·que nom de
" veem , todo caCo que lhe bem pareçer afim , e 
,, pela guifa que o nos fariamos fe prezente folfemos 
,, afy nos Corpos como nos bens ataa morte natu· 
,, ral inclufive fem outra alguã apellaçam, nem agra. 
,, vo para ncnhuã parte. Mas todo fazer em elle 
,, fim. E em teíl:emunho deíl:o lhe mandamos dar 
,, ella noffà Carta feellada com o noífo fdlo de 
,, chumbo. Dada cm à Villa de Aveiro a 14 dias 

,, de 
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,, de AgoGo por authoridade do Senhor Infante D. 
,, Pedro Regente, &e. Rodrigue Annes a fez an .. 
,, no de noffo Senhor J efu Chrifto de mil , e quatro• 
,, çentos, e quarenta, e cinco. Lopo Affonfo eílo 
,, fes efcrever. 

A efla Carta fe feguio hum Alvará, que EI. 
Rey mandou paífar para a fatisfaçaõ do foldo , e 
raçoens de quinhentos Soldados, que ierviaõ na Pra· 
ça com confignaçaó certa , e feparada das outras , 
para que o Conde naó podeífe ter dilfabor na pon-4 
tualidade dos pagamentos , e coufas que eraó pre· 
cifas para ter a Cidade provida. E porque em 
tudo moílrava que attendia ao Conde, paífou hu
ma Carta, em que tomava na fua protecçaó as fuas 
terras , e tudo o que lhe pertencia no tempo, que 
refidüfe eu Ceuta. 

Paífou o Conde à Afríca, e aportando em Ceu,, 
ta começou as dilpofiçoens da guerra com aquella 
prudencia, de que era dotado, &zcn®-fe igualmen
te amado dos Soldados, que do Povo , por fer de 
condiçaõ benigno, e como era por natureza valero .. 
fo et\imava muito aos Cavalleiros da Praça, que 
fe affinalavaõ nas occafioens , tendo fempre nelle 
acolhimento os mais benemeritos. E quando taô 
longe da Corte fe dquecia do que nella paífava com 
a guerra ; que fazia aos Mouros , · confeguindo da 
ruina daquelles barbaras novos motivos para a im· 
mortalidade do feu nome, teve noticia que a Rainha 
D. Leonor mandara a Portugal a Mo[em Gabriel 

{eu 
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14'1 Capellaó môr ·para tratar com ·elle o caminho 
de fe conobrdar com o Infante D. Pedro, fem mais 
pertcnçaõ, do que poder voltar para o Reyno, vi
ver eni defcanço , e nelle acabar o refto da vida , 
para fer fepultada junto com ElRey feu marido ; e 
como o Conde eftava em Ceuta , de lá mandou 
com grande efficacia tratar efte negocio por V afco 
Gil feu Secretario, e quando felizmente lhe podera 
dar conclufaõ à fatisfaça6 da Rainha, morreo ella , 
e tiveraõ fim os fcus trabalhos. 

Pouco mais de tres annos havia, que o Co°"" 
de de Arrayolos governava a Praça de Ceuta, quan. 
do no anno de 1441 paífou à Corte chamado por 
ElRey , que juflamente reconhecia o defintereífe 
com que o Conde tratava os negocios,. fendo para 
eUe o bem publico primeiro que o particular. EG 
iimou o Conde a occafiaó pelo defefejo de achar 
algum meyo de acommodar com a fua prudencia 
aos inimigos do Infante D. Pedro , que com a no
ticia da chegada do Conde ao Reyno lhe efcreveo 
h\lma larga Carta, informando-o do que palrara , e 
mollrando a femrazao de feus emulos, na qual fe vê 
a innoccncia daquelle Principe, e a bondade, e vir"' 
tudes ddle, e por abono de ambos lançarey a mef. 
ma Carta nefte lugar, para que affim fe fórme huma 
idéa de quam grandes foraõ os merecimentos do 
Conde de Arrayolos, e por fer digno papel da no-. 
ticia dos curiofos, a qual he a feguinte ' 

Tom.V. M11it'1 
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Muito honrado Conde jõhrinho amig" o Iefante D. Pe• 
dro vos e1Ttlio muito faudar como aquelle qu. 

muito amo, e a quem queria que Deos 
J1e boá , e honrada vida. · 

,, Por quanto vos fois vindo a eftes Regno1 
,, per mandado delRey meu Senhor do que a mjm 
,, muito praz, porque fegundo ho que de vos fem• 
,, pre conheçi , e conheço , e fe de vos efpera , fom 
,, muito certo que aconíelhareis ao dito Senhor 
,, aquelo que faamente entenderdes por honra de 
,, fua pelfoa, e eílado, bem, e proveito de feus Reg• 
,, nos, e naturaes delles : ho que a tal tempo bem 
,, fentireis . • • . afas neceífario , e porque fej que 
,, neR:es feitos , muitos vos faraó enformaçoens de 
'' defvairadas maneiras fegundo as paixocns que a 
,, cada huú feguem : huns vos quereraõ moftrar que 
,, as coufas que contra mjm faõ feitas, e fe fuzem, 
,, naõ foraõ , nem faõ feitas fem terem caufa pera 
,, afi ferem ordenadas : e outros por cuidarem que 
,, por fuas faUas palavras vos haõ de converter , a 
,, vos fazerem entender que fuas obras fora6 taes 
,, como deviaõ, e por deíejarem o ferviço dellley 
,, meu Súor: e que contra mjm nom tem culpa al
" guma: moíl:rando que minhas culpas foraó, e faó 
,, taes que juíl:amente he feito contra mjm 110 que aft 
,, fizeram e tambem outros por cuidarem que ir.e 
,, efcufavaõ vos diriaõ alguãs coutas, naõ afi como 

_.. . ,, pafàraõ, 
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,; pafaraõ , por tanto confydrei: ainda que minhas 
,, obras dem de mjm afas teíl:emunho a aquelles que 
,, dellas verdadeiramente, e com faam vontade que· 
,, rem fer em perfeito conheçimento, de vos efcrever 
,, aqui declaradamente, e contar verdade pera vof. 
,, fa enf ormaçaõ. 

,, Muito honrado , e muito amigo fobrinho. 
,, O fundamento e profeguimento deíl:es feitos , e 
,, ho que por mim , e contra mim he obrado : ro· 
,, guandovos como fobrinho amiguo em que hei 
,, grande confiança que efguardeis bem todo uíando 
,, de vofa acuff:umada bondade, e liberdade em di
'' reitamente aconfelhar : fejaes avifado que vos naõ 
,, mudem por favor, ou temor de vofo juílo propo· 
,, fito, e boom nome que fempre tiveíl:es: e obrai 
" acerqua deíl:es feitos com todo bom, e proveitofo 
,, remedia fegundo virdes que he compridoiro , e 
,, ferviço de Deos, e delRey meu Senhor, e de fua 
,, peífoa , eflado, bem, e provimento de feus Reg· 
,, nos, e boã paz , e afufeguo delles. 

,, N aõ curo de füzer aqui mençao dos feitos do 
,, comefo de meu Regimento, e de como me ouve 
,, em elle: e aíi em a criaçaõ delRey meu Sfior, 
,, e de feus Irmãos e em ·a_µuéça de feus Rejnos: 
,, mantendo-os em ju{Hça ho melhor que podia : e 
,, .fegundo a calidade, e neçefidade dos tempo; e co· 
,, mo apuençia de f ua fazenda pofpoendo todo meu 
,, interefe, e proveito, porque de todas eíl:as coufas 
,, aveis comprida enforma~aõ afas feria fobejo efcre-
. Tom. v. Q ii ,, vcrvo· 

oigitized by Google 



ºJ 

J 2 2 Htjlori4 qenealogic~ 
,, vervolo : e prouvefe a Deos que todos os do 
1,, Reyno em fpeçial BlRey meu Sfior ouvefe afi 
,, comprido conheçimento de meus fervic;os , e tra
,, balho como vos aveis : eu feria afaz contente, e 
,, bem creo que me naó dariam ho galardaõ que me 
,, daõ. 

,, E de afim eu ter o dito Regimento fegun-· 
,, do bem fabeis : alguem naõ eraõ contentes : os 
,, h.uns com enveja , outros por fe naõ fazer del1es 
,, comprimento de direito, e ju{liça: ainda que afaz 
,, claro he que fe naó faria delles a{j comprimento 
,, como era rezaõ: e fegundo o requeriaõ feus feitos: 
,, por eu mais naõ poder : pelo qual me naõ tinhaó 
,, boa vontade; e pofto que de mjm recebefem mer4 
,, ces, eacrefentamentos de honras, e dignidades afaz 
,, me foraõ, e faõ ingratos: bufcando, e procurando 
,, contra mim quanto mal , e quanta deshonra pude .. 
,, ram no modo que fe fegue, e em outras maneiras. 

,, Primeiramente bufcaraõ todalas partes que 
,, puderaõ fazendo antre fi contradiçoens, e tratos 
,, como me foífe tirado o dito Regimento, e porque 
,, com verdade contra mim naõ podiaõ : trabalha .. 
,, raó fempre mentiras , e fulfos teíl:emunhos como 
,, poriaõ antre EIRey meu Suor, e mjm alguã devi· 
,, faõ, e {of peita, em tanto que fizera ô entendente a 
,, EIRey meu Senhor que eu nunqua lhe avia den• 
,, treguar ho Regimento de feus Regnos , e que 
,, fempre ho avia de trazer em meu poder: aleguan• 
,, dolhe por teftemunhos colorados como melhor 

,, podiaú-
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~> podiaõ alguãs · palavras que defiaõ que eu' di fera: 
,, porque moíl.rava naõ ter detreminaçaõ de lhe ho 
,, dito Regimento entreguar //- Ha verdade diflo 
,, he .: porque eu avia certo que algíis andavaó na~ 
" quelles tratos eu dezia per vezes afi como alguã 
,, ves em Evora que eu fabia bem parte dos ditos 
" tratos ·em que alguns afi andavaõ, mas que eu ti· 
,, nha o Regimento da maõ delRey meu Senhor 1 

,, e que quando elle quizeífe eu lho leixaria livre
" mente com muy boa vontade, mas que pelo da• 
" quellas que nos ditos trautos andavaõ que ho nao 
,, leixaria : e e11es afirmaraõ que eu dezia : que por 
t' cQufa que fofe que nunca ho leixaria: e afi como 
,, illo afi retorçiam qualquer coufa que eu dez ia, ou 
,, fazia aderençavaó a feu maao propofito: por fa-· 
,, zerem entender ao dito Senhor que aquella era mi· 
" nha entençaõ. 

,, Tanto continuara6 efio os que afi me defa
'' mavaó per fi , e feus meniílros , e aderentes , que fi. 
,, zeraõ com o dito Senhor que me requerefe o dito 
,, Regimento , e foi antre elle , e mjm conçertado 
,, que pera o mes doutubro que ora paífou: que en· 
,, taó era por vir: elle tomafe fua molher, e caza 1 

,, e que eu lhe entreguafe entonçe ho dito Regi· 
,, mento com aquellas feíl:as , e folenidades que em 
,, tal cafo fe requeria: e para fe averem de fazer as 
,, ditas fellas : mandara o dito Senhor por muitos 
,, panos douro , e feda com muitos outros guarni· 
,, mencos, e coufas pera taes feftas neseífarias. 

,, Os 

') 

oigitized by Google 



<t .. ·.· ,. .... 
. ' · ~ -., ,( . 

•'• 

Hfloria qenealogica 
,, Os que andavaó em os .ditos tratos : ainda 

,, que deíl.o aviaõ conheçimento naõ quizera6 fer 
,, contentes que com honra do dito Senhor, e mi
" nha eu ouveífe de deixar o dito Regimento : an· 
,, tes em San tarem tanto ho ouveram de feguir com 
,, íi1as palavras , e afincados requerimentos, dando
" lhe a entender que naõ devia de fiar de mjm em 
,, nenhuã maneira entanto que porque o na6 pode· 
,, raõ mover a feu propofito: que lhe dife o Arçb~o 
,, de Lixboa que aft era vindo pera os ditos tratos, 
,, que a elle era neçeífario tomar loguo teu Regi· 
,, mento porque ainda que elle quizefe que eu rege· 
,, fe : que o Duque vofo Padre, e o Conde Dourem 
,, vofo Irmaó , e elJe , e outros alguns ho naõ con
,, fentiriaõ : e como ifto dife ao dito Senhor afi lhe 
,, diífe outras couías que contra mjm , e meu efta
" do, e honra tinhaõ tratadas. 

,, Tambem as dife a outros alguns que mas Jo. 
,, guo diferam : e porque o dito Arçebifpo declarara 
,, as coufas que contra mjm tinha contratadas: e eu 
,, quifera proçeder contra eUe como he rezaõ, e en· 
,, tonçe efcrevi a alguãs Cidades como elle aquillo 
,, dezia que tinha tratado contra mjm fegundo mais 
,, compridamente peJlo trelado da dita Carta ciue 
,, vos no prefente envio vereis q - Em tal maneira 
,, combateraõ o dito Snor que ho ouveraam de mu
" dar de feu propofito , e lhe fizeram entender que' 
,, devia de ter em mjm fof peita: e que naõ devia de 
,, confiar de mjm: e o dito Senhor por fuas impor- . 

,, tunida-
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,,:tunidades, e continuados requerimentos ouve de 
,, confentir ao que lhe -requereraõ .. 

,, Hum dia difeme que a fua vontade era de 
, , reger feus Regnos , e que lhe prazia de lhe en .. 
,, treguar ho Regimento que delle tinha : e vendo 
,, feu requerimento como quer que bem c9nheçe~ 
,, fe que era fundado de novo confelho , e naõ com 
,, aquele ref guardo que acerqua de minha honra fe 
~'devia ter como aquele que de muj leal, e verda• 
, 1 deiro amor ho fempre amei, lhe refpondi que er~ 
,, muito ledo de comprir feu requerimento , e que 
,, loguo feria prelles de lho entreguar. 

,, Vendo ho requerimento do dito Senhor, e 
,, como era ali de fofpeita, e contra ho que comi• 
,, guo tinha tratado • e Cabendo que alguns lhe fa~ 
,, ziaõ ello afi requerer: e que na6 lhes prazia de fe 
,, comprir ho cafamento dantre o dito Senhor, e a 
,, Rainha minha filha pedilhe por merce que . pois 
,, afi lhe aprazia de me anteçipar o tempo das fefl:a9 
,, de feu cafamento que lhe aprouvefe cafar, e reçe· 
, 1 ber teu Regimento ho qual lhe entreguaria ta6 pa• 
,, cifico , e em tal maneira que ajudando ho Deos 
,, naõ tinha outro trabalho falvo manter feus Rrg
" nos em juíl:iça, e direito, e elle me outorgou que 
,, lhe prazia. 

,, E depoes deA:o na6 fendo deílo contentes 6. 
,, zeraó ho dito Senhor mudar deA:e propofito fa. 
,, zendo]he ter muj grande fofpeita, e que todavia 
,, naõ cafafe ate que primeiro lhe naõ- entreguafe o 

,, dito 
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h dito Regimento fobre o qual foi alguã pequena 
,, de deferença. -
· ,,Vendo eu como Hlo aíi andava: como aquel
,, le que de cautella de maliçia , ou enguano nunqua 
,, ufei: düfe que pois lhe afi prazia que era delo mui· 
,, to contente : e enta6 pus em Í\aas mãos ho dito 
,, Regimento ante que lhe fizeífem f uas ben~oés fem 
,, cautela, ou condiçaõ alguma. 

,, E fendo ali o dito Senhor entregue do dito 
,, Regimento , os que procuravaõ que o leixafe : lo· 
,, guo comefaraõ de moftrar ho fim porque o fa.. 
,, ziam. 

,, Loguo o Duque meu Irmaõ vofo Padre traí
" montado afi como fe ouvefe de fazer alguã gran
" de cavalguada : fe veo de Chaves à Cidade do 
,, Porto: tendo ja em ella homens darmas efcondidos: 
,, lançando fora della muj deshonradamente os meus 
,, que hi te viram afi como fe fofé malfeitores: e ef. 
,, to mefmo mandou filzer em Guimaraés, e em Pon
" te de Lima derribando as Cazas de Lionel de Li
,, ma por fer meu fervidor: afi como fe fofem de tre· 
,, dor. 

,, E quando os lançavaõ fora das Villas: cha
'' mava6lhe tredores, velando, e roldando as Villas, 
,, e CaA:ellos fem cauza , e fem rezaõ : afi como fe 
,, tivefem imiguos no Reyno .. 
- ,, Mandoume efo mefmo prender J oaõ Soares 
,, de Pajva meu Cavalleiro levandolhe afaz deshon
'' radamente porque deziaó que retivera hum dia 
., hum feu mO)O defuibeira.. ,, O 
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,, O Conde Dourem vofo Irmaõ com feus ade .. 

,, rentes teve pratiCa de Caff:ella em tal guifa que 
,, fez EIRey meu .Senor que lhe foy- falar a Torres-
" novas : e ali fizeraõ feus Confelhos fegundo ja ti
" nhaõ praticado : · dando a entender ao dito Sfío~ 
" que ho queria todavia trazer em meu poder ainda 
,, que elle nom quizeífe: e outras coufas afaz desho. 
,, neG.as: confelhando. E afi foy por elle detremi~ 
,, nado que naó tornafem a Santarem onde ficava a 
,, Senhorã Raynha, e toda fua Corte; e quando naõ · 
,, puderaõ com elle acabar que ho fizefe , fizerom 
,, que lhes prometefe que como cheguafe a Santa .. 
,, rem que Joguo me mandafe que em ·o outro dia. 
,, me fahife ·de lua Corte.-

"Crendo que eu faria açcrqua delo alguã re4 
,, fiffençia: fizeraõ loguo vir efcondidamente os V a
,; falos de Torres .. novas armados aquela noite a San
,, tarem : e tambem fizeraõ vir alguns do termo de 
,, Sanearem,, e doutr•partes: e fendo eu bem certo 
,, do que o dito Senhor trazia ordenado de Torres-. 
,, novas antes que mo elle mandafe , eu lhe pedi li· 
,, cença pera me vir pera minhas terras : o qual me 
,, outorgou 1em· outra refifiençia por ho afi trazer 
,, determinado que mo havia de mandar. 

,, Porque ao tempo que EIRey meu Senhor 
,, cumprio os quatorze annos , e lhe entreguei nag 

,, Cortes de Lixboa feu ·Regimento , elle me deu 
,, huma Carta per que aprovava todo ho que eu por 
,, elle em feu nome fizera em f-eus Regnos , e quan· 

Tom. V. R. ,, do · 
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,, do lhe entreguei ho dito Regimento elle me di«é 
'' em Santarem que me queria dar outra tal Carta 
,, doutorgua , e aprovaçaõ : ha qual feita elle teve 
,, em feu poder bem dez dias ~ e ella examinada , e 

· ,, avido f obre iífo feu Confelho a afinou , e aíêlou ~ 
,, prometendo em ella por fua fee Reall que avia to· 
,, do por firme ho que por mjm feito era/- Scgun· 
,, do mais compridamente vereis pelo trelado della 
,, que na prefente vos envio. 

,, Vendo eu como os ditos feitos afi mal co
" meçavaõ, e como ali viera aquella gente armada= 
,, e como o Conde vofo Irmaõ fe fizera preftes com 
,, armas : e velava Ourem , e Porto de Mos : eu 
,, mandei p.çeber alguns meus pera ho dia de minha 
n partida pera averem de hir comiguo : e afi per efla 
,, guifa, e com etle gualardaõ parti da Corte do di
'' to Senhor, e loguo de Tomar mandei tornar aquel· 
,, la gente que comiguo vinha, e vindo-a a quem de 
,., Tomar ouve hiía Carta pdf que me certificavaó 
,, que o Duq vofo Padre pafava poderofamente per 
,, minhas terras :. e que mandava que a certo dia lhe 
,, tivefem prefles de jantar em A vellaãs: pelo qual 
,, eu mandei avifar alguns meus que fe viefem pera 
,, mjm porque lhe queria contrariar ha pafajem per 
,, femelhante maneira, e loguo naquelle mefmo dia 
,, fui certificado que naõ era alj: pelo qual loguo e{. 
,, crevi aos que mandara chamar que naõ vieffem:: 
" em tanto que alguns ouveraõ primeiro as Cartas 
1, que naõ viefem, que as do chamamento. 

,,Como 
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,, Como eu fui fora da Corte do dito Senhot' 

;,loguo le vieraõ a elJa vofo Irmaõ, e o Conde D .. 
,, Sancho, e o Arçebifpo de Lixboa, e outros a1gús. 
,, de fua valia : e comcçaraõ de moílrar per obra a 
,, caufa per que fe moveraó a eíl:o procurar : a qual 
,, he por leu interefe , e deíl:rui~aó minha , e dos 
,, meus em quanto podem. 

,, Fizera6 loguo com ElRey meu Senhor que 
,, mandafe que nenhum naõ fole a meu chamado: e 
,, poíl:o que o mandado fofe geral: naõ fe pubricava 
,, fe naõ onde avia alguús meus: e bem fe mo{\ra 
,, que o dito mandado fe entendia foomente em 
,, mjm : porque inda que alguns fofem pera outros 
,, Senhores, naõ lho reprendiam, nem lhe faziaõ nojo 
,, algum por elo: e com os meus fe praticava mui.J 
,, to pelo contrario. 

,, Por eu naõ aver alguãs armas de Lixboa que 
;, me era6 neceífarias defenderam que naõ tirafem ar" 
,, mas alguãs da dita Ç_idade, e que as naõ vendeíem:· 
,, eíl:a defefa avia Ioguar em mjm, e nos meus: e naõ 
,, nos outros : porque outros livremente compra-

"" "" I ,J ,, vao, e comprao as armas, e as trazem, e evao 
,, por bonde lhes praz fem lhes fer contradito; e por" 
,, que dous efcuddros de minha Caza fem hos arne .. 
,, fes da dita Cidade ouveraõ loguo lhos tomaraõ , 
,, e foram dados afi como fe foraõ tomados a imi· 
,, guos. . 

,, Des que os fobreditos foraó na Corte afir ... 
,, ma_ndo feo mao propofito confelhara6 a El R ey 

Tom.V. R ii ,,meu 
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'' meu Senhor, e lhe dera ó, e lhe fizeraõ tomar tan
''ta fofpeita contra mjm, e contra os meus, que 
,, lhe diferaõ que naõ tinha remedio, fe naõ tirar t()o 

,, dolos ofiçios que os meus tinhaõ cm fua Corte , 
,, e em feus Regnos , e fora6 loguo lançados fora 
,, dos ofiçios os meus criados que andavam cm fua 
,, Caza : e efto com afaz , e muita infàmia delles: e 
,, afi pelo confeguintc foi feito aos outros meus· cria· 
,, dos por todo o Regno. 

,, Continuando o Duq vofo Pay no que co
'' meçou: fes tirar ·todos os ofiçios das Cidades , e 
,, Villas dantre Douro , e Minho : e poer outros de 
,, novo feus Criados : e efto por hum feu Correge
" dor que fes hir a aquella Comarca : e fes çerrar 
,, portas , e pofliguos das ditas Cidades , e V ilJas : 
,, velando-as , e roldando-as afi como fe fofe em 
,, guerra com Caffella: e eflo todo a fim de darem 
,, a entender ao dito Snor que todo efto fe fazia por 
,, feu ferviço, e porque elle tomafe de mjm fofpei
,, ta li - V elando-fe elles afi , e roldando fizeraó 
,, com o dito Senhor que mandafe Cartas a todas as 
,, Villas minhas , e que le naõ velafem , nem fofem 
,, a meus chamados : e poíl:o que as ditas Cartas fo
" fem ao Porto , ou a outros luguares naõ curava() 
,, dellas , e naó celfavaó de fazer todo o contrairo 
,, .que manifetlamente fe moftrava que todo era por 
,, elles praticado : e a defefa era pofta fomente a 
,, mjm, e aos meus. 

,, Continuando os f obredi~os em feu mao prQ
"po!ito~ 
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,.~ \'OÚto, e tençaó: nzeraó contra certos meos Cria .. 
,, dos , e fervidorcs tirar inquiriçoens , e devaífas : 
,, perguntando coufas da Raynha D. Lianor afaz 
*' bem defcuzar porque alem de ho fazerem contra 
,, os meus : faziam em do pouco fcrviço ao dito Se· 
,, nhor , e fe bem confiderado fofc, ante lhe faziam 
,, grande desferviço. 

,, E nadcndo de ntal em pior afi 6zeraõ deva .. 
,, far contra mjm. perguntando fe fabia quem fizera 
,, a peçonha com que mataraõ ElRey D. Duarte; 
,, e o lufante DaJoaõ meus Irmãos, e a Raynha D. 
" Lianor efto todo contra mjm : e des hi pergunta~ 
,, vaõ outras coufas fegundo fuas danadas, e corrup-t 
,, tas entençoens : ordcnaraó pera elo Enqueredores, 
u e ofiçiaci, notoriamente a mjm , e aos meus foG 
,, peitos, e imiguos. 
· ,, N aõ fe pode neguar que grande parte das 
·,, teR:cmunhas craõ .induzidas, e peitadas pellos que 
,, as aprefentava<S : e praticando todo com ellas ho 
,, que aviam de dizer: e parte delas eram imiguas, 
,, e f of peitas, e outras deziaõ ho que lhes mandava ó 
.,com medo. 

,, Quando o Infante D. Anrique meu muito 
,, amado, e prezado Irmaó chegou aa Corte onde 
,, hi achou as inquiriçoens ter a ElRey meu Senhor 
,, e leram por elas alguã coufa eflando de prefente o 
,, Camello que era Enqueredor: EIRey lhe dife que 
,, naó mandara tirar inquiriçoens Cobre os feitos paf. 
,, fados: dizendo a meu Irmaó que das ditas .inqui .. 

,, n~oens 

• 

• 
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;, riçoens nunca curaria , nem proçederia por eld 
;, contra a1guã ptífoa , e afi tambem ho enviou di~ 
,, zer a mjm. 

,, Depois lhe fizeraó fazer ho contrairo : porque 
;, por elas prenderaõ muitos outros que por temor 
,, delas andavaõ afugentados : e parte dos que foraõ 
,, prefos fa6 julguados pelo Doél:or Ruy Fernande~ 
,, fendo feu imiguo capital: e afi podereis por efio 
,, conheçer com que zelo, e tençaó procuravaó que: 
,, EIRey ouvefe feu Regimento .. 
. ,., N aó contentes àinda deíl:o: ordenaraõ que 
,, ElRey meu Senhor reprovafe, e anulafe a mayor 
,, parte das coufas per mim feitas fazendolhe peli 
,, muitas vezes quebrantar f ua fee Real : fuas Car ... 
,, tas finaes , e feios , naõ foomente na Carta que a 
,, mim deu em que tudo aprovou : mas em outras 
" muitas em fpeçial afi como no ofiçio Day·res Guo· 
,, mes , e de Lopo Affonf o os quaes lhes de o por: 
,, f uas Cartas afinadas per ele , e afeladas de feu fe ... 
,, lo depois que feu Regimento teve , e fizeranlhes 
,, quebrar. 

,, Continu~ndo em fuas boas praticas deraõ a 
,, entender ao dito Senhor que todos os que em meu 
,, tempo foraõ condenados com os bens confif cados 
:,, por alguns malefic;ios que cometeraõ , que todo 
,, foi injuílamente, e ordenaraõ hum a nova pratica, 
,, e novo direito naõ fendo os pofuintes çitados, 
.,, nem ouvidos : e poíl:o que ho fofem quanto cada 
,, hum pedia tanto lhe julguavaõ : eles eram os pedi-

" dores·, 
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,,·dores,· e as teltemunhas de como fe avia em elo o 
,, J ui~ que para ollo ordenaraõ: que he craro naõ 
,, hej porque o dizet .nam dando luguar a algum que 
,, refertafe feu direito : &zendo contra elles ; e feus 
,, bens execuçoens muj defordenadas. 

,, Ordenaraõ outrofj que EIRey meu Scnhot 
,, mandafe fecretamente a alguns fidalguos que fa• 
,, biaõ que meus amiguos verdadeiros eraõ: que. me 
h naõ viefem ver, nem falar : pofio que os manda-
1, fe chamar: fizeraõ com o dito Senhor que me de· 
,, gradafe que naõ entrafe na Corte fem feu fpeçial 
1, mandado. 

,, Depois dello ordenaraõ huma forma de con
" cordia antre mjm, e o Duq vofo Padre : a qual 
,, me EIRey meu Senhor mandou afinada per fj: e 
·,, afelada do feu fel o: e mandou com ella a m jm, e 
,, ao Dul} que pofpofio o odio , e maa vontade 
,, que fofemos amiguos. 

,, V os crede verdadeiramente que eles fc naá 
,, moveraõ a ordenar a concordia rta forma em que 
,, vinha com boa entençaõ : nem tinhaõ tam boa 
,, vontade de fermos concordados como ho eu ti• 
,, nha : f oomente por me tentar, e tomarem acha• 
,, que contra mim. . 

,, Pera efto naó acharaõ quem enviar 1obrelo : 
1, fenaõ D. Fernando, e Ruy Galvam que me def. 
" amavaõ : e porque eu aquelo f oube, eícrevi a EI· 
,, Rey meu Senhor pedindolhe de merce que na5 
,, mandate a mjm femelhantes homens : que ainda 

,1 que 
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,, que eu fizefe todo o bem do mundo : eles ho re~ 
,, putariaõ fempre p~lo contrairo : e o dito Senhor 
,, naõ quis mudar feu propoíito. . 

,, Foime por eles aprefentada a dita concordia, 
,, e outorgueya, e afirmeya fegundo me foi manda'! 
,, do: e ho que eu teçeava dos ditos Embaixadores 
,, bem fe mo{lrou por obra des que tomaraó aa Cor .. 
,, te. 

,, Por vos conheçerdes a entençaó como fe 
,, ordenava a dita concordia : em partindo os ditos 
,, Embaixadores pera vir a nos, tinham efcritas Car
" tas de perçebimentos aos fida1guos alcájdes dos 
,, CaA:eJos vafalos , e beílejros que eR:ivefem per
" çebidos com armas, e cavalos pera guerra : e dlo 
,, naó efcreveraú a mjm, nem a meu filho: mãdaraõ 
,, velar efo mefmo caílelos, e Villas. 

,, Entendendo eu , e crendo que por obedeçer, 
,, e me Cometer a todo o que me o dito Senhor man .. 
" dava: ainda que fofe com grande abatimento de 
,, minha honra por ele aver por ferviço de Deos, e 
,, feu, e bens de feus Regnos eR:es movimentos ce
" fariaõ: e os danos averiaõ algum repairo , e em .. 
,, menda: e fegundo ho que vejo, e fe cada dia mais 
,, faz : pareçe que por afi fermos concordados : que 
,, naõ ouve ahi afefeguo : em tal maneira que o dito 
,, Senhor me mandou per Diogo da Sy lveira huma 
,, crença com hun1 efcrito afinado per fua maó: de 
,, tantas innovaçoés açerca de mim que naõ fei ho .. 
,, mem que me veja (tirando de fi toda afeisaõ) que ,., 

,, nae> 
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,, naõ aja por grande mal , taes coufas me ferem 
,, mandadas nam efguardando a pelfoa <J.UC fam : e 
,, ho que com muita rezaõ me deve fer guardado s 
,, que fe ho guardafem; naõ me degradariaõ, ou de· 
,, fenderia o que naõ (ahife das minhas terras: fegun· 
,, do mais compridamente vereis pelo trelado da di· 
,, ta Cana, e repoff:a que fobre elo dej, e vos ja en· . . 
,, v1e1. 

;, Fazem efo mefmo com EIRcy que mandem 
,; aos fidalguos que vem de fua Corte : ainda que 
,, tenhaõ comiguo afeiçaõ: que poff:o que venhaó 
,, per açerqua donde eu ellou que me naõ fulem. 

,, N aõ yos fuço aqui mençaõ das praticas , e 
,, deferençar, e modos naõ acuíl:umados em Portu• 
,, gal que {e tem na Corte : e afi em feus Confelhos, 
,, e Confelheiros : e em todos os outros feitos afl da 
,, fazenda , como da jufliça : porque pois em eff:a 
,, terra fois : a Deos muitos louvores : e fois muito 
,, fefudo, e difcreto, conheçereis bem todo, e quan· 
,, to he íerviço de Deos, e dclRey, e de feus Reg
,, nos. 

,, Continuando outrofj em íuas boas obras por 
,, me fazerem deshonra tiraraõ ho Caflelo de Lixboa 
,, ao Conde Dabr.anches : ho qual fe tinha feitos fer· 
,, viços a efles Reynos , e aos Reys deles perque 
,, lhe efl.o dcvef e de fer feito vos ho fabeis : detamlhe 
,, por eles em f peçial pelo que aguora fez em Cepta1 

,, ho gualardaõ que daõ a mjm de meus fervi~os, e 
,, trabalhos. 

Tom.V.· s "l'or 

' · 
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. 

,, Por confirmaçaõ de fua boa vontade o C~ 
,, de Douré vofo Irmaõ requereo aguora a ElRey 
,, nofo Senhor prefente os do meu Confelho que lhe 
,, defe ho ofiçio do Condeíl:abrado de meu filho di· 
,, zendo que lhe pertençia: e 'o dito Senhor ho pos 
,, em Confelho para a ver de fe ref ponder ao dito re• . 
,, querimento. , 

,, Muito honrado fobrinhoConde amiguo: ho 
,, que prinçipalmente danou efl:es féitos he quererem 
,, em eíles Regnos ufar das praticas de Caí\ela, e to. 
,, dos por feu proveito: e por cada hum levar ha fua 
,, enxavata : e Porcugual fogundo bem fabeis naó hc 
,, pera foportar iíl:o: e fe eíl:a pratica vai adiante fe. 
,, gundo fe ora começa nunca creo que feja mui to. 
,, ferviço , nem delRey meu Senhor , nem de 1eus 
,, Regnos. , . 

,, Porque em eíles feitos andaõ pelos levarem 
,, adiante trabalharaõ , e trabalhaõ quanto podem por 
,, poerem devifaõ antre EIR ey meu Senhor, e mjm: 
" razendolhe que tome de mim alguãs fofpeitas por 
,, eles por eíta guifa averem, e fazerem ho que qui
" zerem : e tantas foraó fuas íotis praticas em elo 
,, com afincados, e continuados requerimentos: que 
,, por força fazem mudar ho dito Senhor de fua boa 
,, natureza : e ho inclina ó a feu propofito: e o pior 
,, que he porque o naõ podem mover com verdade 
,, afacaõme quantos falfos teíl:emunhos podem : e 
,, em tal maneira os aQrmaõ. : que . por força lhe fa. 
,, zem créte ho que querem : e ho mal cpie he poíl:o 

. , . "que 
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. ,,.que alguns fejaõ comprendidos em·eJles t naõ lhes 
,,-daó efcramcnto algum. _ . 

,, -Por effa guifa fe afirma .que eu tomara· ho 
,, Porto ; -que · acalmava Cafle]os , e fortalezas , e _ 
,,-mandava por gente a ·Callela contra feu ferviço, 
,,,e que meu filho tomara Moura, e Serpa: e que . 
,,_fazemos, e dizemos outras muitas coufas em feu 
,, deíferviço : as quaes faõ muj grandes mintiras : e 
,, porque eftes que eftas coufas afacaó : faó bem ou
'' vidos ; e lhes fazem merces naó ha remedio que: 
,,.cefem ciles dannos 1ê Deos naõ provee de reme· -
,,.dio por fua mifericordia. 

1, Sentindo eu muj amiguo fobrinho como eft:es 
, 1 hiaõ mal encaminhados ~ trabalheime per muitas 
;, vezes de: enviar a ElRey meu Senhor meílàgeiro 
,, com minhas crenças , e ef crevendolhe Cartas: no· 
,, ti6candolhe compridamente todas as coufas que 
,,fenria por ferviço de Deos; e feu: bem, e afelfe• 
,, guo de feus R.eynos ef~ufandome do ~ue contra 
,, mjm lhe deziaõ : juflificandome afi ao bem da 
,, Deos como ao do mundo quanto pude : e pedin
" dolhe por merce que lhe prouvefe paçificar fua 
·,,-vontade: e naõ obrafe acerqua de mim: e dos meus 
,, contra reza6 : afirmandolhe quanto era feu leal fer
'' vidor, e como naõ tinha quem ta6 verdadeiramen-

-,, te ho amafe como cu : nem quem taõ grandemen· 
,, te , e taó lealmente o fervife : aleguandolhe pera 
,, elo as caufas-que me pareçia6 fer compridoiras: 
,, e com todas minhas abafianças, e fobeja paden
-. Tom. V. S ii ,, çia .. 
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,, çia. Vejo pouco proveito, nem repairo a d\es 
,, Regnos, e ho pior que he que naó vejo conilan
"çia, nem firmeza em ·coufa que fefaça: digua, ou 
,, prometa : e naõ foomente no que fe diz, e pro
" mete aos pequenos , mas no que fe promete ·aos 
,, mayores : naõ curo de vos elcrever os exemplos 
;, delo, porque claramente os fàbereis afi eni Corte, 
,, como fora della. 

,, Muito honrado, e muito amado fobrinho 
,, por me crarificar : e mais ju{lificar com EIRcy 
,, meu Senhor porque elle me efcreveo per fua maó 
,, per o meu Confe{or que a elle enviej : que fe eu 
,, n1e quifefe erricndar que tudo fe faria como eu qui· 
,, zeffe : e eu lhe enviej pedir por merce que decla
'' raffe que era ho que queria que fize~: e do que 
,, queria que me guardafe, e que todo o que convie· 
,, fe fazer a homem de meu dlado que eu ho faria: 
,, a eílo naõ ref pondeo coufa alguã : e difto vos ro
" guo em f peçial que me ajacs repofta. do dito Se-
,, nhor. · 

,, Muito amado fobrinho efcrevivos aíi breve
" mente eíl:as · coufas como pafaraó para vofa enfor .. 
,, maçaõ como dito he , e por faberdes ha minha 
,, vontade ha qual fem duvida he dezejar repouífo, 
,, e afefeguo dos trabalhos que tenho paílàdos por 
,, ierviço . delRey meu Senhor U.. fe mo quiferem 
,, dar: e bem deveis de crer quem tanto trabalhou 
,, por afefeguo, e defenfaõ deftes Regnos como eu, 
,, com taõ pouco proveito como delo tirei: que vos 

. ,,afirmo 
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· ;,-afirmo que des qué da· Corte parti fempre vevi 
,, dempreftado : naõ devia defejar veios em revolta, 
,, e trabalho que me muito cobiçaõ alguns : peroo 
,, fe tanto trabalharaõ por eles como EIRey meu 
,, Senhor, e Padre que Deos aja, e feus boõs, e leaes 
,, fervidores outra maneira teriaõ em elo. 

" Por concrufaõ defte efcrito muito amado (o
"brinho eu vos peço, e. encomendo que por a obri· 
. ,, guaçaõ que vos deveis a Deos, a EIRey meu Se· 
. ,, nhor , e a dla terra de vo1ã natureza : e pello amor 
,, que me tendes, e eu avos: ufando de vofas vertu· 
,, des , bondade, e liberdade que fempre tiveftes em 
,, aconfe1har vos· praza trabalhar por boom afeífeguo 
,, delles Regnos, e proveitofo remedio dclles : nom 
,, confentindo fer enguanado por .temor, ou favor fe· 
,, gundo que muitos aguara fazem : e alem de em 

· ,, elo fazerdes ho que deveis fazer a Deos, e ao mun
. ,, do : e de guardardes vofa honra , e fàma : fem du
" vida , fede certo ·que avereis por elo boom gualar· 
,, dom de Deos: e eu da minha parte volo aguarde

. ,, çerei como he rezom . . efcrita em Coimbra a xxx .. 
·..,, dias . de Dezembro de 1448. annos. 

lefante D. Pedru. 

Entrou o Conde na· Corte taõ· livre de parti .. 
dos, como quem naõ amava mais , que o bom no· 
me, e refoluto a aconfelhar a EIRey com a verda· 
de, e o que era mais. conveniente ao feu ferviço, 

como 
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Prova num.-48. 

Biflori" <jenealógic• · 
como quem-tinha temor deDeos, e dcfpido dosaS·. 
feétos da natureza , por'lue fe encaminha muitas vc· -
za diffimuladamente o odio a fer parcial das conve- . 
niencias proprias. Oppozfelhe o Duque feu pay, 
e o Conde de Ourem feu irmaõ. taõ claramente, que 
de ambos .experimentou disfavores , e · defabrimen
tos, que naõ devia de efperar. Tinha fido o Con• 
de chamado por EIRey, e elles era6 osmefmos, que 
lhe impediaõ as occafioens de lhe poder faUar ; mas 
o fêu generofo animo nem por iífo deíiRia da em- . 
preza, porque chegou a 1reprefentar a ElRey, que . 
naõ tinha outra pertençaõ mais, 1ue a de admittir . 
à fua prefença o Infante D. Pedro, para que ou
vindo os defcargos, que dava ao que fe lhe imputa• 
va, podelfe julgar qual era a fua culpa. Eff a ref <r 
luçaó do Conde de Arrayolos abonada dasfuas vif· 
tudes caufou receyo nos inimigos do Infante, e para · 
fe livrarem da efficacia da fua perfuaçaõ, inventaraó 
que os J\ilouros com grande poder eflava6 cercan
do a Praça de Ceuta, e dei.la forte precifaraõ a que 
o Conde de Arrayolog voltalfe fem dilaça6 a meter
fe na Praça, para o que ElRey lhe mandou paífar 
nova Pateqte feita em Santarem pelo Secretario 
Ruy Galvaó a 2 de Março de 1449 na meGna fór· 
ma que a outra, e juntamente por hum Alvará da 
mefma data lhe deu a faculdade de prover todos os 
offici~s daquella Cidade , em que f 6 lhe exceptÚ'a 
cinco, que eraõ,Juiz, Contador, Efcrivaõ dosCon
tos , Almoxarife do Celleiro , e dos Armazens, que 

.. ElRey 
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E\1\ey refervou para ·íi; e por huma Carta pafiàda ·· Provanum.49. 
no mefmo dia lhe conccdeo faculdade para dar por 
Cartas fuas felladas todas -as caías, terras,· e· heran· 
ças da Cidade. de Ceuta, e de toda a fua Comarca, 
que lhe foífem·dadas por EIRey .até aquelle tempo, 
ou pelos Condes D, Pedro de Menezes, e D. Fer· 
nando de Noronha, quando governaraõ a mefrna 
Praça. N eA:e mefmo anno por huma declaraçaõ 1 

ou Codicillo, que fez em oico de Novembro , vimos 
na certeza de que ainda o Conde de Arrayolos efia• 
va neíl:a Cidade,- da qual fe vê· tambem a piedade , 
creligiaõ do Conde: de11a confia ter feito o feu Tef.i 
tamento quando efi:ava· na idade mais robufi:a, por .. 
<JUe nefte Codicillo fe remete a elle, e nelle diz, que 
voltando defi:a Praça a Portugal por mandado del· 
Rey feu Senhor; o Infante D. Henrique lhe era de• 
vcdor de defanove mil e trezentos e noventa e qua· 
tro-Efcudos de ouro , a -que tinhà obrigado as fuas Prova nuin .. ~o. 
terras -, e bens por huma Efcritura, que EIRey con· 
firmou. E confiderando o lugar em que reíidia ; 
em que erao todos os dias evidentes os perigos ' e 
naõ podia·faber o em que Deos o chamaria para <i, 
ordenava eA:a declaraça6 ao feu TeHamento, e dei-
xa a fua mulher a Condeífa a rati6caçaõ defl:a divi-
da dizendo: Confirando eu como a Condej]à Donna 
Ilzoana de Ca/lro_, minha molher he amiga da~fi1a ai~ 
ma, e verdade"ira amiga do min/ia , e jjfo mefino o gra'á 
carrego, que lhe ficará, falleçendo eu , da criaçaõ de 
m#usJilhos, e jillzas; eu ordeno, e me praz, que a el/a 

fique 
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.fique todo aqui/lo , que ficar por pagar àa dita diviáfl 
à ora da minha morte, "'&. Foy notavel a corref• 
pondencia , e uniaõ, com que efles Principes vive· 

~ r. ~ rao, e o amor com que 1e tratavao, porque em ou· 
tras muitas occafioens moflrou o Conde o quanto 
amava, e o quanto lhe merecia a Condelfa. Naõ 
foy larga a refidencia nefla Praça, porque no anno 
feguinte à morte do Infante D. Pedro pedio fuccef
fur. EIRey nomeou o Infante D. Henrique como 
conO:a de huma Carta original para o mefmo Con· 
de feita em Lisboa a 5 de Julho do anno de 145.0. 
Tal era a ellimaçaó, em qoe eO:ava o governo de 
Ceuta , tal a attençaõ com o Conde , que (6 lhe 
achava digno fucceífor hum Infunte, e taõ grande o 
goflo, com que ElRey fe interelfava na guerra de 
Africa, que occupava as peffoas mais conjuntas ao 
Real fangue, e de mayor reprefentaçaó do Reyno 
para governar eíla Cidade.. N aõ teve effeito efta 
determinaçaõ , e o Conde voltou para o Reyno en· 
tregando o governo a D. Fernando Coutinho, Ma
richal de Portugal, peífoa em quem concorria qua· 
lidade para o poílo, e valor já acreditado nos cam
pos de Africa, de que fe lhe paífou Patente a 4 de 
Junho de 1451 etlando ElRey cm Santarem , e fe 
conferva no Archivo Ducal Brigantino. Chegou 
o Conde de Arrayolos ao Reyno coroado de mere
cimentos , que EIRey tanto reconhecia , que beijan
dolhe elle a maó, lhe repetio o que já lhe cfcrevera, 
dizendolhe o quanto eftava fatisfeito do bem· que o 

Jervira, 
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fervira, e rêprefentandolhe a memoria , que confer· 
vava dos ferviços feitos aos Reys feu pay , e avô 1 

e do zelo, e valor com que íe empregara na guerra 
de Africa, das vitorias, e prof peros íucceífos , com 

· que deixara gloriofas, e temidas dos Mouros as fuas 
armas em Ceuta·; ferviços taõ relevantes , que já 
mais poderiaô efquecer para os remunerar naõ f6 na 
fua peífoa, mas ainda nos f~us defcendentes. Com 
' etlas expreífoens tei\emunhou EIRey a eftimaçaõ, 
que fazia da pcffoa do Conde, porém eraõ as virtu .. 
des tantas como os merecimentos , e affim a toda 
dia grande honra era acrédor o Conde , de forte , 
que por mayores que folfem as merces , entendeo 
EJRey que naõ feria cabal o ga1ardaõ , fe fe naõ 
extendelfe à poff:eridade: na verdade, que a grati• 
daó em ElRey foube bem remunerar nefia occafiaõ 

'os merecimentos do Conde , igualando-fe affim a 
grandeza do Rey ao defintereff e do V alfallo , que 
fÓ ambiciofo da reputaçaõ fervia por amor , e naõ 
por conveniencia. Recolh~o-fe o Conde aos feus 
EG:ados , e no ultimo de Outubro de 1451 efiava 
com a Condellà D.Joanna de Caff:ro na fua VilJa 
àa Vidigueira, onde paífaraõ huma Carta de doaçaõ 
a favor do Senhor D. Fernando, feu filho primoge· 
nito, em que o metiaõ de poífe das fuas terras de 
ViJlarinho ' e do Couto de S. Vicente, e das terras 
de Riba de Vouga com todas as honras, e mais 
bens, e terras patrimonia:s , qu~ tinhaõ a1ém do rio Prova num.si· 
Mondego. N efta doaçao fe ve a generofidade deC. 

Tom.V. T te 
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te Príncipe, e em outras, que taó bem fez a feus fi. 
lhos, querendo augmentarlhes as Cafas para fe por· 
tarem com a grandeza devida. 

Corria já o anno de 1452 quando o Infante D. 
Fernando fahio fccretamente, e incognito do Rey-
110 com a idéa de palfar a N apoies a verfe com feu 
tio EIRey D. Affonfo, e aportando em Ceuta, naõ 
quiz voltar a Portugal , publicando que tinha de
terminado fervir na guerra contra os Mouros , fen
do Fronteiro naquella Praça; mas EIRey a quem 
naó agradou cfta refoluçaõ , porque queria que o 
Infante voltalfe para Portugal, mandou ao Conde de 
Arrayolos , de cujo talento tinha experiencias, que 
paífaífe a Ceuta, o que fez com feus filhos D. Fer
nando, e D. J oaõ, e outros Fidalgos para acompa
nharem ao Infante, com quem voltou para o Rey. 
no. No anno feguinte eíl:ava o Conde em Villa
Viçofa com a Condeffa fua mulher , e ambos de 
maõ commua mandaraõ paílãr huma Carta feita 
por Pedro Affonfo em 6 de Agofio de 145 J, em que 
diziaõ, que tinha ó por fervos , e fervas Mouros , e 
Mouras, dos quaes muitos Deos tinha allumiado, e 
receberaó a fagrada agua do Bautifmo , pela qual fi .. 
caraõ livres da fogeiçaó do demonio as fuas almas, 
mas os corpos íegundo as Leys fogeitos à fervidaõ 
em filhos , netos, e mais defcendentes ; porém que· 
rendo fazer niffo ferviço a Deos ordenavaõ, e man .. 
davao , que por morte delles Condes todos os ef. 
cravos, que foífem Chriflãos, naó f ó os que de pre· 

fente 
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.fente tinhaõ, mas os que adiante tiveífem no feu fer~ 
viço, folfem libertos para fempre, ordenando, que 
fobpena da fua bençaõ affim o cumpriífem. He Provanum.;;. 
bem de ponderar o cuidado com que o Conde vi· 
via , e o temor da morte , que trazia diante dos Prova num.5+ 
olhos pelos repetidos Teftamentos , que achamos 
feus, e ainda fe colhe, que fizera outros, porque a 
elles fe refere, de que fc vê o quanto vivia. confurme 
às obrigaçoens de Chriftaõ , pois achando-fe com 
perfeita faude ordenou o feu Teflamento como fe 
eflivera no fim da vida. N elle revoga os de mais 
Teílamentos, e nomea por feu herdeiro ao Senhor 
D. Fernando, feu filho primogenito, e aos mais fi-
lhos, que até aquelle tempo tiver, e os que depois 
nafcerem , do que lhe pertencia, deixando por fua 
Governadora a Condelfa fua mulher, e por fua 
morte ao Senhor D. Fernando, os quaes nomea por 
l' eílamenteiros : nelles fe vê o amor dos filhos, o 
cuidado dos criados , a piedade , e o efcrupulo das 
coufas. mais leves , a veneraça6, e amor de fua mu-
lher, porque do remanefcente da fua terça , de que 
faz herdeira a f ua alma, lhe deixa toda a fua Came-
ra com todas as de mais coufas pertencentes ao fer-
.viço da Cafa, e da Capella. A feus filhos deixa por 
herança principalmente o ferviço de Deos, e do feu 
-Rey, mandando, que fejaõ amantes da juíliça, e 
9ue trabalhem mais por farem hons, que ricos. Orde

. na, que o fepultem aonde parecer a feus Teílamen
teiros , e ,fem pompa , nem as ceremonias ; que em 
·.;. . . Tom. V. T ii Portu. 
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Portugal fe coíl:umaõ , e que depois de terem fattt: 
feitas todas as f uas dividas, fe mandem lançar pre• 
goens por todas as fu~ ter~as para que acuda6 to• 
dos aquelles , que tiverem recebido algum prejuizo; 
porque tudo quer recompenfar. Nelle faz memo• 
ria, como dilfe , dos dezanove mil e trezentos e no
venta e quatro Efcudos de ouro, que lhe devia o 
Infante D. Henrique; e que fem embargo da Efc1i· 
tura fer feita antes do Tedamento , quer que fe 
cumpra como fica dito, e feja da Condeífa fua mu• 
lher a quantia , que naó eíl:ivcr cobrada. E por OU• 

tra Eícritura do mefmo Infante , em que lhe era de
vedor de dezafeis mil e oitenta e quatro Efcudo9 
de ouro, deixa o que na6 tiver cobrado ao Senhor 
D. Fernando feu filho, por quanto elle approvara 
tudo o contheudo no dito Teíl:amento, e que as divi· 
das, criados, e criadas fe paguem do monte mayor, 
e tomava por obrigaçaõ de pagar tudo à fua cuaa,. 
em que fe vê bem a unia6, em que viviaõ eíl.es Prin· 
cipes, o amor do pay, e a veneraçaó do filho. Foy 
feito eíl:e Teíl:amento no Caíl.ello de Villa-Viçofa 
por Pedro Affonfo, Efcrivaõ da Fazenda do Conde, 
cm 6 de Setembro do anno de 1454. Nelle faz 
mençaõ da Carta acima da liberdade dos efcravos ,. 
de que fe fizeraõ duas de hum theor para huma ef. 
tar em poder da Condelfa fua mulher, e outra n& 
do Senhor D. Fernando feu filho. Em todo o diG 
curfo da vida defle Principe temos motivos de ad
miraçaõ pela Chriflandade .com que viveo, e por fer
. . · . . ()r.nado-
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ornado de prudenda, valor, generoíidade, coníl:an• 
eia , deíinteretfe, e amor da verdade , virtudes taõ 
admiraveis, que o e1evaraõ a competir com os mais 
famofos, e celebres Heroes do l\il undo, fazendo taõ 
recommendavel a fua memoria, que faõ as acçoens 
da fua vida a idéa mais ·fingular para a imitaçaõ de 
hum perfeito Principe, como ainda fe verá nas de111 
mais acçoens , que haó de referirfe, em que os ne• 
godos Politicos foraõ de grandes confequencias; pa. 
rém em todos fe moílrou reveflido do zelo, e au ... 
thoridade da fua grande pelfoa , e fe verá , que ve· 
nerava , e amava ao Príncipe , mas naó fervia à li· 
fon ja quando tratava da utilidade da Republica , 
tendo por mayor o intereífe do Reyno em geral, do 
que as merces, que fe podiaõ feguir em fallar à von
tade de quem lhas podia fazer. 

No anno de 1455 fez EIRey D. Affonfo V. Prova num.;~, 
merce ao Conde de Arrayolos D. Fernando, do ti-
tütõ de Marquez de Villa-Viçofa, de que era Se- Chronica dclRcv D. 

h e tr. d L. b d M d Affonlo V. cap. 18. n or por arta pana a em 1s oa a 25 e ayo o . 
dito anno. Paífou depois no anno de 1557 àAfrica 
o dito Rcy, e o acompanhou o Marquez de Vilia· 
Viçofa com feus filhos D. Fernando, e D. Joaõ, 
que depois foy Marquez de Monte môr: com dla 
occafiaõ devia de fer que o Marquez foz hum Co· 
dicillo eíl:ando em a fua Villa de Portel a 16 de Agof. 
to do anno de 1456, que he f6mente huma declara. 
çaõ dos criados, a que naõ tinha dado certa quantia Prova num.56., 
para {eu cafumento ao modo da Cafa Real, e affim 

nomea 
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nomea a todos, e as terras onde affilHaó, para que 
folfem fatisfeitos, dizendo que aquellcs eraõ os que 
lhe lembrava ó até o ultimo de Julho , em que de
via fazer eíla memoria , que depois affinou no dia 
acima dito, e he mais hum teílemunho da boa cont: 
ciencia deíle Principe; porque vemos que taõ repe· 
tidas vezes a examinava para na6 deixar embaraços 
na morte, quando fó bufcava a vida eterna. Sue· 
cedeo depois no anno de 1460 morrer o Marqucz de 
·Valença D. Affonfo feu irmaõ fcm fucceífaõ legiti
ma cm vida do Duque D. Affonfo feu pay , pelo 
<JUe o Marquez de Villa-Viçofa ficou fendo imme· 
diato íucceífor aos Eíl:ados da grande Caía de Bra· 
gança, para na fua poíleridade fe haver de conf ervar 

Prova num.;7. o fangue dos Reys Portuguezes. Neíl:e mefmo 
anno em Setembro ainda era Marquez de Villa-Vi· 
çofa , o que conA:a da doaçaõ, que o mefmo Rey 
lhe fez dos Caílellos da Vi11a de Guimarães, Mel• 
gaço, Caflro Laboreiro , e Piçonha. Succedendo 

Chronica do dito Rcy, depois no Ducado de Bragança a feu pay, o acha· 
cap. J ~· mos acompanhando a EIRey D. Affonfo.V. quan· 

do a 7 de Novembro do anno 146) paífou a Afri-
Faria , Africa Portu• , l r. d'd d T h 
gucz•, cap,6. num.;. ca a ma 1ucce 1 a em preza e angere; e e egan-

do a Armada combatida das tormentas com EIRey 
a Ceuta, entrara ó os navios quafi deílroçados, e o 
Duque de Bragança aportou em Ceuta quafi perdi· 
do, e attribulo o falvarfe a N oífa Senhora de Afri· 
ca, a quem naquella Cidade fundou Capella o In
fante D. Henrique. Levava o Senhor D. Fernan::-

do 
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do fetecentas lanças, e dous mil Infantes à fua cufla, 
porque defl:a forte fervira6 efles Principes aos Reys; 
com as pelfoas , e com a fazenda. Achou-fe em 
todas as occafioens daquella terrivel campanha, que 
foraõ muitas, e muy arrikadas as que tiveraõ com 
os Mouros, e tambcm na em que morreo o esfur .. 
çado Capitaõ D. Duarte de Menezes, Conde de 
Vianna. Ainda EIRey cílava em Africa (já no 
anno fcguinte) quando por dar gofl.o ao Duque , e . .. . 
attender à fua peífoa elevou ao foro de Cidade a Prova nu111.5S. 
f ua Villa de Bragança , preeminencia que já em 
tempos antigos tinha logrado; e fendo depois def.i 
povoada, 1e reedificou com o nome de Villa, e ago· 
ra EJRey a reftituio à f ua antiga honra com as mef. 
mas prerogativas das mais Cidades do Reyno; e vo• 
to em Cortes , de que fe palrou Carta a qual acaba 
affim : Dante na iz@'a Cidade de Ceita onde ~feita 
de}la eflâ n'!ifa arrayal a 20 dias de Fevereiro Pedro 
de .Alcaçuva a fez. anno de N. S. J efu Xp'Ó de 14ó 4--
Tinha a Duqueza D. ConR:ança por morte do Du-
que D. Atfonfo feu marido ficado de poífe dos Re .. Prova num.59. 
guengos, e rendas da Villa de Guimarães, que ad .. 
minillrava por officiaes feus; e <' Duque D. F ernan-
do a coniervou na dita poífe por hum Alvará feito. 
na Cidade do Porto em o 1 de Agoíl:o do anno de 
1462 com certos limites para o cumprimento del1e. 

No anno de 1468 fe achava o Duque emVilla· 
Viçofa , quando na Corte com grande alvoroço fe 
ouvia o Tratado , que propunha o Meftre de San

tiago 
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tiago D.Joaõ Pacheco, de cafar a Infanta D. l(ahel 
irmãa delRey D. Henrique IV. de Cafi:ella com 
ElRey D. Affonfo V. Era o Mefirc poderofo na· 
quella Corte, e teve grande dominio naquelle Rey· 
nado , pelo que davaõ os do Concelho a materia 
por ajuílada vHla a determinaçaõ do Mefi:re. El
Rey que juílamente confiava muito do amor, e ze· 
lo do Duque , nao querendo refolver materia taó 
importante fem ouvir o feu parecer , lhe mandou 
participar o negocio, ordenandolhe que a tudo lhe 
reípondeífe com individuaçaõ , o que o Duque fa
tisfez com a Carta feguinte : 

MUITO HONRADO PODEROSO SENHOR. 

,, O Duque de Bargança, Marques de Villa
" Viçofa , Conde .de Barçellos , de Ourem , e de 
,, Arrayolos (que muito de vontade dezejo fazervos 
,, prazer , ferviço , e mandado) envio beijar vofiàs 
,, maõs , e encomendar a voífa merce a que praza 
,,. Caber , que vj a Carta que me voffà Senhoria en
" viou , pella qual me mandais que vos refponda a 
,, certas coufas. em ella contheudas , e propus de 
,, acada huma dellas mandar aqui per fi , e ao pee 
"della a refpoffa ·do que me pareçer. 

,, Item primeiramente ao que voffà Senhoria 
,, dis, que viíl:os, e examinados os pezos que fe ale
'' gar , e feguir podem, fazendoífe o cazamento vol· 

,, fo, 
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,, f o com a Infanta , ou naõ fe fazendo , fe me pa-. 
,, reçe que finalmente a vôs, e ao Reyno vem mi• 
,, lhor de o fazerdes, e acertardes, en toda a manei· 
,, ra , ou naõ : digo que fe no fentir ncceffidade de 
,, cazar , pello dalma que no finto por proveito para 
,, nôs , nem para o prazer , nem para a liberdade , 
,, nem para a fegurança , e para o Reyno heio por 
,, mui grande perda, iR:o he muito fem groza. 

,, Item , que fe vos pareçe que o Cazamento 
,, fe deve fazer , e acertar, fe os de CaGella vos naô 
,, quizerem dar a Infante , fe naõ que vades viver 
,, àquelles Reynos: fe contai condiçaõ o aífeitardes, 
,, pero que fegundo vos he ditto, a ditta Infante affi 
,, o quer, fe a herança quereis aver, necellàrio hé ir
" des a CaGella , mas pois vos eu naõ aconfelho o 
,, cazamento , fe fegue que vos no concelho a ida , 
"a qual eu hej por mui perigoza, e mui amargo~a 
,, para vos. 

,, Item fe averei por milhor cazandovos com 
,, a dita Infante, viverdes em Catlella, ou quá em 
,, Portugal , para ella, e vos por feu meio no ficar 
,, defraudado da herança que efperais de ElRey D. 
,, Henrique , e no encorrerdes perigo de a perder ; 
,, peJlo Capitullo defima, vaj a eíle refpondido. 

,, Item porque fois requerido de viR:as , en ca
" (o que ajais de entender no cazamento , e fe ·me 
,, pareçe que as deveis de &zer: ate que os feitos do 
,, cazamento fejaó chegados a mais certa , e firm<: 
,, concruzam, pois vos requerem que vos cheguei9 

Torn. V. V ,, para 
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,, para a fronteira de voífo Regno , poddrc logo 
.,, voífa Senhoria partir para A vis, como dizem que 
,, tinhes ordenado, e dali tratar os feitos; e no f.açais 
,, viftas, Íc!naõ depois de tudo fer conçertado. 

,, Item fe as fizerdes , que gente levareis , e fc 
,, irá armada , ou em f om de gente cortezam fem 
,, outro aviamento, e conçerto de armas. A eílo 
,, digo , depois que vir como fe os feitos confertaó, 
,, affi vos darei a refpoíl:a, porque daqui até lá o 
;, tempo moílrará o que fe deve fazer. 

,, Item naõ vos contradigo eíl:e Cazamento , 
,, por me no pareçer nelle, porque neíla couza, fen· 
,, tireis major prazer, do que fcntem aquelles que lá 
,, ef pera ó de a ver Ducados , ou Condados , ainda 
,, que fê lá a vemos de ir, eu no quero de todo ficar 
,, fem alguma coura ' porque no entendo andar em 
,, Corte , e hej informaçaõ , que a Villa de Efcalona 
,, he boa de montes , e de caífa , e tem boas Cazas, 
,, para eu e minha molher a vermos ahj de eílar, por· 
,, que me dizem que fe pareçe em parte com a Co
" marqua de Riba-Godiana ;. he terra chã , e em Co
" marqua que me praz : aquella me dareis inda que 
,, áthe agora naõ ovife dizer que era dada algum 
,, Senhor né Fidalgo , porem poderá fer que algum 
,, Alcayde que nella eftará ha miíler que o tenteis "' 
,, bem, que por feu prazer fcja porque eu naõ ei lá 
,, miíler mais arruido do que efpero. A vila de 
,, 1\tlontaches, me dareis fe naõ for da Ordem, com-
" tentam do bem o Alv~á do que ante, porque me 

,, dizem 
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.. ;, dizem que he terra boa de cafià, e dahi por efiar 
,, hi menos mal feguro., quamdo hi algum for a ver, 

.,, por faber parte dos feitos de Cafiella, e de Portu• 

.,, gal. N aõ vos quero mais Ducados, nem Con
" dados , nem rendas , nem terras en toda Caftella~ 
,, Em Efcalona trabalharei de ter dous Cavallos 1 

,,. aventejados, bem penfados, e cada fomana traba· 
,, lhados , por poderem milhor atrotar ; fe vos vir
" des em prélfa , ali vos acolhei , e v6s em hum dos 
,, ditos Cavallos , e eu em outro , e dous aDais ; 
,, em outros dous , que lhe terei aparelhados, fe vos 
,, eu pqífo trazer em falvo a Portugal , entenderei 
,, que vos faço ~amanho ferviço, como o Meílre de 
,, Sanéliago , em vos dar a Infante por mulher, e o 
,, titulo de Caílella, porque elle aquello vos poderá 
,, fazer, e defta vos no poderá livrar , e poderá fer 
,, que affi nnos averá livramento, e folgará fe achar 
,, em Portugal nas terras de feus A vos. .l\'linha mo .. 
,, lher ficarà em poder de feus paremtes, e elles me 
,, enviaron; eíla Carta mamday poer em Lyxboa na 
,, Torre, porque eílo he o que dita o emtemdimen• 
,, to dos homens que deve • • • . . fe Deos tem al or .. 
,, denado naõ fomente avereis ho Regno de C~flel· 
,, la, mas comquiflareis ho de Granada, e tirareis a 
,, efpada de Fez, e com ella comquiflareis todo ho 
,, mundo , e huma , ·OU outra , naõ deveis de er.rar; 
,, efcriptaa em Villa-Viçofa, a dezannove dias Dou
"cubro annQ de 1468. 

Tom.V. Vii Deíta 
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DeR:a Carta fe vê que o Duque naõ approvou 

d\e cafamento , moR:rando que de nenhuma forte 
convinha a EIRey que 1ê cffeituaífc , difcorrendo 
como politico , e com o defintereífe do fcu grande 
coraçaõ, que nunca já mais Le preoccupou da am· 
biçaõ , como outros que o aconíelhavaõ , · enten· 
dendo que com a uniaõ das Coroas poderiaó tirar 
grandes Eílados, como elle com enfafe diz na refe. 
rida Carta, que efperavaõ haver Ducados, ou Con. 
dados. Porém que já que havia de ir, naó queria 
ficar fem alguma coufa, porque como na6 havia de 
eA:ar na Corte, queria a Villa de Efcalona para re. 
lidir , por fer o terreno fertil de caça , e na mef ma 
fórma a pequena Villa de Montaches, fe naó foífc 
da Ordem, para dalli poder acodir a ElRey em al
gum incidente adverfo , que elle naõ duvidava I~ 
fuccedelfe como quem conhecia o que naquella 
Corte fc paífava, fendo dominada de alguns Senho. 
res , que com os feus partidos fc combatiaõ com 
tanta audacia , e poder , que chegou a fer ludibrio 
da MageA:ade, como lemos na Hifl:oria daquelle tem· 
po. E por eff.a caufa diz que lhe naó faria menos 
ferviço em· o repor em falvo em Portugal, do que 
lhe fazia o 1\'1eff:re de Santiago em lhe dar a Infanta 
(a quem entaó já chamara ó Princeza) com o Rcyno 
de CaA:ella. He bem para reparar que fendo o Du· 
que de contrario parecer defie negocio, por naó f er 
de utilidade a EIRey, nem ao Reyno ; com tudo 
co~ecendo que . El~ey o !eguia , determinou de 
;, .. o acom-
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o acompanhar, porque a fua vontade fempre foy 
prompta para o fervir, e o feu entendimento para o 
aconfelhar com verdade , e fem a preoccupaçaõ da 
lifonja. Efta: Carta fómentc baff:ava para della in
ferirmos , qual feria o grande talento deíle Princi .. 
pe, fe já no que temos referido naõ tiveramos for· 
mado hum cabal conceito do feu f ublime engenho, 
e do feu valor , e ainda nos dará a Hifi:oria novas 
provas da fua prudencia , da fua politica , e da fua 
admiravel conílancia. N aõ devemos omittir as re .. 
verentes clauf ulas, com que acaba eíla Carta dizen·
do : Se Deos tem ai ordenado na'Ó Jomente wereis ho 
Regno de Ca/lella, mas comqui/lareis lzo de Granada, 
e tirareis a Iijpada de Fez, e com e/la comqui/lareii 
todo lzo Mundo. Conhecia o Duque, que no cora· 
çaõ del Rey vivia hum ardente defejo da conquif. 
ta de Africa com emulaçaó da gloria , que nella ha· 
via confeguido EIRey . feu avô , porque ideava fil· 
zer entre os Mouros taes progreífos, que a fua fa. 
ma , e o feu nome fuífe ouvido com terror dos 
Africanos. Pelo que parece que agora na Fjpaáa 
ie Fez lhe lembrava a Ordem da Cavallaria da EJ: 
pada, que EIRey intentou inílituir no anno de 14 5 9 
com allufaõ à efpada de Fez, que com os feus Ca ... 
valleiros ideava tirar daquella Cidade, como efcreve
mos no Cap.l. do Liv.IV. Naõ feguio EIRey o 
voto do Duque, e acdtando ·a offerta que lhe fazia 
o MeA:re de Santiago, mandou no referido anno por 
.Embaixador a Caftella a D. Affonfo Nogueira Ar-

cebifpo 
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cebiípo de Lisboa com outros companheiros; po.
rem oppozfe muy fortemente ao Tratado do Mef,. 
tre de Santiago o Arcebifpo. de Toledo , e outros 
Senhores , apoderando-fe da vontade , e da . peífoa 
da mefma Infanta, a quem diziaõ que naõ concluilfe 
o matrimonio com EIRey de Portugal, que era o 
mayor inimigo daquella Coroa, e outras muitas cou~ 

~W'ita Ad. an. 1468. fas, que refereJeronymo Zurita. Do eílado defia 
liv, 18. cap.10. • ~ e. d d A b'fi d L"f. negoc1açao a que iora man a o o rce 1 po e 1 • 

boa, deu ElRey conta ao Duque, querendo de no· 
vo ouvir o feu parecer, e o que fobre eíl:a materia 
lhe aconíelhava. N aõ vimos a Carta delRey, mas 
da repoíl:a do Duque fe tira, que naõ fó naõ appro
vava o negocio, mas que lhe parecia mal que fe tra· 
taffe femelhante materia, em que fe violava o decó~ 
ro da Rainha D.Joanna, a quem o partido do Ar., 
cebiípo de Toledo , e outros Senhores Caíl:elhanos 
calumniaraõ attrevidamente: pelo que o Duque no. 
ta , que o Arcebifpo de Lisboa íe encarregaífe de 
hum Tratado, que elle havia mefmo concluir ul'\I 
trajando o refpeito da Rainha, 'lue era filha del
Rey D. Duarte, e irmãa delRey feu Senhor , no 
que ainda que em breves períodos , difcorreo deli· 
cada, e brioíàmente, como fe verá na feguinte Carta • 

.Mu1To ÁLTo HoMRADO , E PODEROSO SENHOR. 

,, O Duque de Braguamça, Marques de Villa· 
,, Viçofa, ~omde de Bar~elos, e Dourem , e Dar~ 

,, rayolos, 
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1 ,, rayolos , que · muitó de vomtade dczejo fuzervos 

,, prazer , ferviço , e mandado , envio beyjar vofas 
,, maõs, e encomemdar em vofa merçe a que praza 
,, faber que vy a Carta, que me vollàa Sennhoria et: 
,, crcpveo com a inílruçam da embayxada que vos 
,, trouxeJoam de Porras, e cu tamto vos tenho com· 
,, felhado ja en eff:o, e tamto vejo fazer o comtrayro 
,; do que eu comfelho que a vontade camfa tamto 
,, de acomfelhar, que embargua o emtemdimcntQ 
,, pera dar confelho. Se per minnhaa vomtade fuf. 
,, fe ho Arcebifpo, fe tornnaria pera Lysboa, e vos 
,, naõ vos curaryeís mais do feito, mas porque cuy. 
,, do que naõ fe ha de füer, refpomdo que a vos eílà 
,, maU de emgannardes vola Irmaa, e pior ao Arfe· 
,, bifpo de Lyxboa per elle fer emgannada; folgara 
,, de ho ver , porque he meu amiguo pera o comfe· 
,, lhar , como nam emgannado , nen fora emganna. 
,, do em tall guyfa , que fe naõ hachafe no que fe 
,, achou oArçebifpo de Samtiaguo Don Garcia Fer• 
,, nandes Manrique , por houtro tall em que ho me· 
,, taaõ f obre feito do Duque Bnnademte, pola qual 
,, coufa elle vemdo fer emguannado, leyxou o Ar
" çebifpado de Samtiaguo , e veo qua morrer em 
,, Porruguall; comfelhara-ho eu por elle naõ errar a 
,, Deos , he por n.?Õ errar àquela que foy ajuda de 
,, feu emcaminhamento , filha delRey Eduarte Ir
" maã de meu Senhor, e feu, e aimdaa o comfelha· 
,, ra, pois he meu amiguo por naõ abrir caminho 
,, para riren delle ; quamfo de falar efpeçialmente 

,, aguo· 
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,; aguora , que vejo ja claro ho caminho que que• 
,, ren levar ajmda que damtes yfo mefmo cuydava. 
,, Nem pofo bem foportar de vos mandarem prefe
" ber voífa gemte, porque fe cada ves que vos efcre
" puerem ho quiferdes fazer , tantas vezes hos apre
,, febereis que hos ·defaprefebereis , de todo naõ me 
,, pefa , fennaõ porque amde fer aprefebidos ao 
,, diamte para ajudar a parte , que fe aguora prefe· 
,, be, e brytaremfe hos limites da paz, de que vofo 
,, Regno prezado, nan quero falar em meter hos fey· 
,, tos a lomgua por naõ fazer em partido da prince
" fa, que fe aguora chama em outra parte e Já aver 
,, afaz em voífa Corte , queem yífo vos faberan 
,, aconfelhar; efcripta em Vila Viçoza, dous dias de 
,, Março ano de 1469. 

Depois no anno de 1471 quando EIRey D. 
Affonfo V. intentou paífar outra vez à Africa , ti
nha-fe cf cu fado o Duque de Bragança de o acompa· 
nhar por fe achar v"lho, e fem faude para foportar 

Chronica delRey D. os incommodos do mar : e como EIRey levava 
AffonfüV.cap.40. 'comfigo o Principe D.Joaõ, nomeou para Regen· 

te , e Governador do R eyno ao Duque de Bragan
ça , que o recufou fortemente, dizendo que queria 
antes fervir a EIRey na guerra contra os Mouros , 
do que ficar com a Regencia do Reyno; porém 
houve de obedecer a EIRey. O ChroniG:a Da-

Ooe!, Chron,do Prin- • ,., d G Ch · · d p · · D J ,., d. 
cipe o. Jo•õ, c•p • .ai. mtao e oes na romca o rmc1pe . oao 1z, 

que EIRey deixara Regente a Prjnceza D. Leonor, 
mulher do dito Principe, e ao Duque de Bragança, 

por 
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por Prefidente do Concelho. P-Orém nós achamos 
hum pleno poder geral, e fem limite. delRey , e 
original , ·que naõ padece duvida , que eíl:á no Ar
chivo da Sereniffima Cafa de Bragança, em que in
Jeiramente lhe dá o governo do Reyno , tanto no 
Militar, como no Politico, e he o feguinte : . 

,, Gomes Annes eflo he o que de nofià parte 
,, direis ao Duque de Bargança meu muito amado, 
,, e prezado Primo , em repofta daquello , que vos 
,, de fua: par~e difeR:es~ 

" rrimeiramente que a nos praz de leixarmos 
.. ,, por né>.lfo · loguo Thenente General com todo o 

,, nolfo poder,- em todos noífos .Regnos , e que elle 
,, po.lfa .fazer guerra ; a quaaefquer aos ditos noífos 
,, Regnos a fezerem , e no fazer da dita guerra, elle 
,, no feja . theudo de dar conta de malles , roubos , 
:J' mortes , e ,_quaaefquer outros damnos, e couzas , 
,, que fe della feguirem , por quanto nos confiamos 
,, tanto delle, que avemos por ceJtO, que no ha do· 
,, brar, fena6 o que for ferbif o de Deos , e noífo , e 
,, bens ~4os dito~ noífos Regnos. 

· . ,, Que nos lhe damos carrego de noílã ju{liça 
"em todolos ditos nóífos Regnos , taó inteiramen. 
,, te co~o nos mefmo o teemos com poder de afim 
,, por fi mandar fazer, e executar, em todo ·o cazo, 
, 11 ataã morte natural inclufive , afim como a nos 
,, i;nandamos fazer, e executar, e mandariamos fe 
,, fQffemos prefente. E por eíl:e mandamos a todos 
,, aquelles , que a nofià juíliça ham de minHlrar afim 

Tom. V. X ,, os 
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,, os Regedores de nolfas Cazas da Sopricaçam, e 
,, do Civel, como a todolos Corregedores, e outras 
,, juíHças, que obedeçaõ· a feus mandados, e os cum· 
,, praõ em todo como obedeciriaõ, e cumpriria6 os 
,, noífos propios ; e os executem naquellas peífoas , 
,, que elle mandar a taã dita morte natural induzi. 
,, ve , e que de todo o que a elo fezer , e mandar, 
,, no feja theudo de dar a nos conta' nem razam a 
,, outra alguã peífoa, porque em cfla parte nos def. 
,, carregamos noífa conciencia na fua , e a fi'1mos 
,, delle. 

,, A vemos por bem , e nos praz que elle man· 
,, de defpender de noífa fazenda em quaaeíquer cou. 
,, zas, que fentir que a noífo ferviço, e bés de noflos 
,, Regnos fcjaõ compridouras, e mandamos a todo· 
,, los offiçiaaes da dita noffa fazenda afim aos que ora 
,, leixamos carrego de Beedores della , como Thi
;, zoureiros, e Almoxarifes , e coaaefquer outros que 
,, por feus mandados, defpendaõ todo o que elle 
,, mandar def pender; porque ein ello, e em todalas 
,, outras couzas , queremos que elle obre , _e faça , 
,, como nos m~efmo fariamos, fe prefente foífemos, 
,, e afim mandamos a todolos de noíios Regnos que 
,, lhe obedeçaõ , e cumpraõ feus mandados, como 
,, fe os nos em pelfoa mandaílêmos ; e aconteçendo 
,, de fe vagarem algus Caflellos, ou offiçios, ou ou
" tras alguãs couzas fimilhantes, elle dito Duq po
"nha em ellos peífoas, para ello pertençentes, que 
,, os tenhaõ, e firvaõ ataã nos proveermos , e man:
;, darmos a quem fejaõ dados. ,,.Q.ue 
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;, Q.ue a nos praz, e queremos que nas F orta• 
,, Iezas, e Cafiellos de todolos ditos noffos Regnos, 
,, o reçeba6 todolos A.lcaydes dellas quando hindo 
,, acompanhado com poucos, e com muitos a quaa· 
,, ef quer oras , que elle chegar , por qualquer guifa 
,, que feja. E afim mandamos aos ditos Akaydes, 
,, que o cumpraõ , e façaõ, e polo tempo que elle 
,, em os ditos Caflellos e!lever, ataã que leixe os di
" tos Alcaides apoderados delles , nos lhe avemos 
,, por quites , e levantadas as menagés , que elles 
,, dellas teem, huma, duas, e tres vezes, a uzo. E 
,, de todos elles poderes, e couzas , queremos que 
',,o dito Duq uze em quanto nos formos fora dos 
,, ditos no.lfos Regnos, onde nos por graça de Deos, 
,, e por feu ferviço ora moYemos de hir, e ataã que 
,, nos emboora tornemos a elles, e lhe notifiquemos 
,, por noífa Carta , como ja neelles fomos , ef cripta 
,, em Lixboa a trinta deJulhoJoaõ Graces a fez an
'' no do naçimento de noífo Senhor J efu Xpo de mil 
,, quatroçentos, e fetenta hum. /} Re l· 

,, Efte noífo affinado nos praz , e requeremos 
,, que feja de tanta authoridade , e valia , como fe 
,, foffe Carta afeelada de noífo íello pendente, e paf. 
,, fada por nofià Chançellaria , fem embargo de to
" das noffas ordenaçoens, afim geraes , como efpe .. 
,, çiaes, feitas em contrajro H Rey. 

A effe papel, que foy como huma intlrucçaõ 
em que EIRey quiz moftrar ao Duque a f ua eíl:ima· 
ça'é), perfuadindo-o a que entraífe na Regencia , fe 

Tom. V. X ii fegui<..l 

oigi~ized by Google 



J 6 2 mjlori4 <jenealogie• 
feguio depois mandarlhc paífar huma Carta patente= 
de Regente do Reyno , a qual tirey do original an
tigo fellada com o fello Real, que eílá no Archivo 
defta Caía , e diz affim : 

,, D. Afonfo per graça de Deos Rey de Por
" tugal, e do Algarve , Senhor de Cepta, e de AI. 
;, caçer em Africa , &e. A quantos efia Carta vi
'' rem &zemos faber que confirando nos como ora 
,, prazendo a noff o Sõ.or Deos bimos por feu ferviço 
,, em as partes de Africa, e o Prinçipe meu fobre to. 
" dos muito amado, e prezado filho comnofco, pel. 
,, lo qual he neçeílario leyxarmos em efies noffos 
,, Regnos alguma peffoa que nolio lugar em nofià 
" abfençia dclles tenha , e faça ordens , e mande em 
,, noífo nome por noffo fcrviço, e boa ju{Hça, e bem 
,, do poboo , o que nos &riamos , ordinariamos, e 
" mandariamos fe pre2ente foílemos , e confiando 
1, nos de muita bondade' virtudes' e lealdade' fizo, 
"e defcriçao do Duque de Bragança , Marquez do 
,, Villa-Viçoza, &e. meu muito amado, e prezado 
,, Primo , e do experimentado amor que a nos , e 
,, noffo ferviço tem , o efcolhemos dantre os outros 
,, de noífos Regnos , pera lhe eA:e carrego leixar, e 
,, encomendar; e porem o fazemos nolfo logo teentc 
,, geral em todolos ditos nolfos Regnos , e lhe da· 
,, mos poder , e autoridade que elle por nos, e em 
,, noffo nome em quanto nos, e o dito Prinçipe meu 
,, filho delles rormos abfêntes poíra ordenar ' faur t 
,, e mandar affy na jufii~a , como na fazenda, e cm 

,, outra 
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,, outra qualquer couza acerca da guarda , e deíen .. 
,. fom dcftes noífos Regnos todo o que a elle bem, 
" razom , e jufüça . pareçer , affi como o nos pode
,, riamos ordenar, fazer , e mandar fe prezente foífe· 
,, .mos, e poífa punir os delinquentes, e malfeitores, 
,, e darlhe, e mandarlhes dar aquellas penas que lhe. 
" razom, e juftiça pareçer affi nos averes, como nos 
" corpos ataã morte inclufivamente, fem deJle outra 
,,. alguma apellaçaó, nem agravo ; e Hfo mef mo pof. 
,, fa . mandar def pender de noífos a veres , e rendas 
,, todo o que por nolfo fer~iço, e bem do noífo po· 
" boo entender que compre de fer dclpeío; e tam'!" 
,, bem polfa entrar. em quaefquer fortalezas das Ci
" dâdes, e Vil1as de nolfos Regnos, e efl:ar em ellas, 
jf e as ter de fua maõ quanto lhe aprouver, e enten· 
,, der que compre a noff o ferviço. E porem man
,,-damos a todolos offiçiaes, que polo tempo forem 
,, das Cidades , Villas, e Lugares de noffos R egnos, 
,, e a todo los moradores delle , e a todolos J uizes, e 
,,Jultiças, Regedores das Cazas da Sopricaçaõ, e 
,, do Cível , e Dezembargadorcs dellas, Corregedo~ 
,, res da Corte, e CQmarcas , e aos que carrego te
,, verem de V eedores da noffa fazenda, e aos Conta· 
,, dores , e outros offiçiaes della, e a outros quaef
"quer que _outros offiçios alguns em no{fos Regnos 
,, tem, que façaõ, e cumpraõ tudo o que lhes o di..; 
,, to Duque em noífo nome mandar aílj , e taõ com· 
,, pridamente , como o fariaó fe lho nos per noílà 
,, peJroa mandaífemos, e iífo mefmo mandamos a to· 
. . ,, dolos 

• 
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,, dolos A1caydes das fortalezas de noiTos Regnos 
,, que o acolhaõ, e reçebaõ em ellas teu fato empa. 
,, relhado , e o leixem hi efiar como , e quanto lhe 
,, prouver , fem alguma duvida , ou pejo que a ello 
,, ponhaõ , fendo certos todolos fobreditos , e cada· 
,, hum delles, que nom comprindo em todo o que 
,, lhe aqui mandamos , ou em alguma couza nom 
,, obedeçendo ao dito Duque , ou contrariando os 
,, feus mandados , que nos lho eíl:ranharemos muj 
,, gravemente , e lhe mandaremos por ello dar aíi 
,, graves penas, como 1e noffos proprios mandados 
,, nom comprilfem , ou a e11es contradiífelfem ; e 
,, hum , e outros ai nom façades. Dada em a nolfa 
,, Cidade de Lixboa aos 2 de AgoA:o. · Chrifl:ovaó 
,, de Bairros a fez anno de N offo Senhor J ef u Chrif. 
,, to de mil, e quatroçentos, e fettenta, e hum. E 
,, eu J oaó Garçes Cavaleiro da Cafa do dito Sfior, e 
,, feu Efcrivaó da fazenda de Cepta, e de Alcaçer, 
,, e de fua Camara ~ Contador, e Arrendador polo 
,, Prinçipe noffo Sííor em o meftrado de Avis a Íls 
,, efcrever, e aqui fobefcrevi. 

E/Rey~ 

Poucos dias depois (em que fe contavaõ 1 J do 
referido mez de Agoílo) partia ElRey com toda a 
Armada para Africa, ficando o Duque de Bragan· 
ça com o governo do Reyno, como fe vê da dita 
Carta patente: e fuppoflo à Princeza D. Leonor fe 
lhe devia efte lugar pela authoridade da peffoa , de: 

· nenhu-
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nenhuma forte fe lhe podia conferir a Regencia, por 
naó contar dé idade mais que treze annos , tres me• 
zes, e treze dias, que ainda nos Reys fe reputaõ eíles 
~mnos por menoridade ·para a entrega do governo. 
N aqliella expediçaõ ganhou ElRey Aríila, em que 
os Senhores da Cafa de Bragança tiveraõ tanta glo
ria , e parte , como· fe verá na Vida do Duque D. 
Fernando·, fegundo do nome. 

No anno de 1475 fe achava EIRey D. Affon
fo V. na Villa de Eftremoz, aonde teve noticia da 
difpoíiçaõ delRey de Callella D . Henrique Leu cu
nhado , em que nomeava por fuccelfora de feus 
Reynos a Princeza D.Joanna fua filha, e a elle por 
Governador daquella Monarchia, perf uadindo-o, e Chronica do dito Rey, 
rogando-o a que cafalfe com a dita Princeza. Eíla 'ªP· 351· 

determinaçaó era feguida de notaveis offerecimen-
·• d . G d s h d li e D.Agofünho Manotl, tos, e e mmtos ran es, e en ores aque a O· VidadcIRcyD.Jo.õu. 

roa, que eílavaõ refolutos em a fervir. E1Rey D. liv. 1._pag. 18.da im· 

Affi r. . ,,,,, d r.. d ffi . . , prcífao de 16 39• 
0010, a quem nao e1agra ava a o erta, eJa re· 

foluto a aceitalla, chamando hum grande Concelho eh • b 1 n.· • • o.o u tmanai;."1on , 
dos pnnCJpaes Senhores do Reyno, propoz eíla ma· i~ ~fl , ~rreccps ju-

. · d · d bº é) d1c1um Prmc 1pum, à tena por ceremoma, preoccupa o mais a am iça , Francifco Homine de 

que da prudencia. Depois de muitos pareceres, Abreu, '"7•fªg.9z• 

que perfuadiaõ a EIRey a empreza vituperandolhe 
a demora , porque bufcavaõ naquel1a incerteza os 
feus accrefcentamentos: o Duque de Bragança, que 
tinha já aconfelhado a EIRey em femelhante mate· 
ria , e adquirido taõ grande reputaçaõ na Campa-
nha, como no Gabinete, reveftido íómente do zelo 

do 

oigitized by.Google 



·1 G G '- ·, ·Bftori4 <jenealogic4 : -~ 
do bem publico, e do ardente refpeito, com que uni~ 
camente venerava a ElRey, obrigado agora a votar 
publicamente, feguindo o contrario. parecer , diífe : 
Mal podemos a/fiançarnos nas prom'!ifas daquel/es que 
11os chama'Ó ,fl fa'ó os mefmos , que vituperando o go
verno de/Rey D. Henrique ,.flu natural Senhor, o~!fà· 

· damente_fa attrevera'ó a contrq/lar o m~fino que agora 
approva'Ó , jendofl os inter~s proprios as cores co111 
'lue )e ve/lem para hum negocio de ta'Ó grande confi· 
deraça'Ó, de Jorte, que na'ó fl deva -regular a ji1a fide
lidade, e con/lancia ,Je naõ pela cobiça çom.que .fa a11i· 
ma aji1a efperança. He certo, que os mais pruden· 
tes, e Jabios flguem com acclamaça'Ó do Povo a hu· 
ma voz a Rainha D. !fahel, materia de tanta ponde~ 
raça'Ó , ,que era feliz aufaicio no principio doflu gover· 
no para poder qualificar a materia mais duvid~ifà. 
He notaria a oppo)içaõ, que a Naça'Ó Callelhana tem 
à Portugueza, a quem naô pJdç eft!uecer o que fl P'!f
{ou no Reynado de v'!ffo avô, porque he muito perigofo 
arrjfcar o jõcego da paz , pela inconfiancia de hun$ 
V '!}fallos , dominados naquella occajiaô , de /zuni ardor 
de vingança , naõ menos que do interife. O m=/nzo 
que agora.Jàlicita'Ô' na'Ó de encontrar depois' como ji .. 
zera'ó com o fiu Rey natural, naó pode11do em ne11/u11n 
tempo olhar para V efa Alteza ,.fana'Ó como Ellrangei· 
ro. E por ultimo concluio dizendo: Que.Je devia 
lembrar E/Rey , que naô quizera já em vida de!Rey 
feu cunhado , admittir a pratica delle m~i110 TratadtJ 
de cefamento, nem para a .Ji1a pifoa., 11em para a do 
! .. 7 Pri11cipe 
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Principe flu ft/ho, ·que levado de alta co!Jfideraçaô" 
regeitara, e que agora o aceita/lo Jeria dar moti'l:o a 
'Jlle o Mundo pudejje julgar e/la guerra por injuRa, at• 
trihuindo•a 11 vingança partieular , porque feria me
nos incom;eniente flguir, e ajudar o direito de/la Prin· 
ceza como Jobrinlza, que como mulher; porque com~fo· 
hrinha o jõccorro era voluntario , e que em qualquer 
incidente da fortuna, f empre co'!figuiria honra ; e que 
fendo ji1a mulher, era a caefa propria, em que Je inte
r'!if ava a reputaça~ , para haver de jeguir o .fim ·da· 
'luella contenda. E 911e devendo co'!fiderar o fim de 
materia taó alta , pois o direito da Princeza era jt!f • 
to, 9ue_fi pertendejfe com pruáencia , e que naõ fe pu· 
hlica_jje com ir!famia. E por conclufaõ defejofo do 
bem da Republica , e lembrado da authoridade da 
fua grande peffoa , pedio a ElRey, que mandalfe 
guardar no Archivo publico o feu parecer para que 
nos {eculos futuros conílaífe à poíleridade qual fora 
o feu voto , quando fe viífem as confequencias da· 
quelle negocio. Affim antevio o Duque o fuccef
fo difcorrendo taó anticipadamente, que o manifef. 
tou aos feus confidentes , como depois aconteceo. 
Perfeverou o Duque na fua opiniaõ, fem embargo 
de pertenderem fazello mudar de parecer, pelas inf. 
tancias do Conde de Faro feu filho, .e do Prior do 
Crato; porém nada o mudou, naõ obftante telio fei· 
to f uf peito ao Prindpe D. J oaõ, que fe perfuadio a 
que ef\a refoluçaõ nafcia do muito que eflimava a 
Rainha D. lfabel fua !obrinha, que era neta de fua 

Tom. V. Y irmãa 
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irmãa a lnfànta D. lfabel. () Principe, que p.>r briQ 
foy de contrario parecer, e com declarada paixaõ f~ 
()ppoz ao Duque, o argu1o publicamente de fui .. , 
.peito , penfamento que efpalhado com o tempo 
veyo a ter taõ perniciofo à Cafa de Bragança, como 
adiante veremos. N aõ foy o Duque a dia empre. 
za, e ficando encarregado do governo do Reyno 
fatisfez à fua obrigaçaõ com zelo animado de pru .. 
dencia, e chrHlandade, que defla forte faõ os Rcy~ 

Prova num.60. mais bem fervidos. E por tal fe deu EIRey, que . 
eílando na Cidade de Touro lhe fez a allinalada mer. 
ce de fer o Duque Fronteiro môr de todas as fuas 
terras, eximindo-as de toda a jurif dicçaõ , que naó 
foífe a do Duque : foy feita efla Carta na dita Cidade 
por Affonfo Garces a 10 de Abril do anno de 1476. 
Depois quando fe deraõ em refens o Infante D. Af· 
fonfo, e a Infimta D. Brites nas Terçarias, que f~ 
fizeraó entre Portugal , e Caflella, affiílio o Duque 
à entrega deíles Principes na Vil1a de Moura como 
Procurador delRey , e em todas as .occafioens, ou 
folfem na paz, ou na guerra, moflrou o Duque hum 
grande ardor, e zelo da Republica. 

Foy o Duque de Bragança D. Fernando pru· 
dente , e valero{o , pratico no exercido da guerra , 
experimentado nos negocios, em que difcorria com 
madureza , e elegancia , em todas as fuas obras dif. 
ereto , ornado de erudiçaõ fagrada, e profana , e da 
Jiçaó da HHloria. Era finalmente fobre grave, muy 
temente a Deos, bem quHlo, e amado da Nobreza, 

edo 

oigitized by Google 



ela Cafa 'R.ea/ Portug. l.Jv. Yl. 1G 9 
~ do Povo , de forte que as fuas virtudes lhe ad
quiriraó o amor , e applaufo commum. Morreo 
em Villa-Viçofa no primeiro de Abril do anno de 
1478. O Padre Roman, e outros Authores lhe Roman, part.3. c.29. 
anticipaõ a morte pondo .. a no anno de 1476; porém 
vi huma Efcritura original, pela qual a Duqueza D. Prova num.61. 
Joanna fua mulher faz doaçaõ a feu filho D. Fer-
nando Duque de Guimarães de tbdos os feus bens , 
que eraõ muitos , e della confla fer o Duque feu 
marido vivo, ainda que eflava gravemente enfermo, 
e fem efperanças de vida. Foy feita a Efcritura cm 
VilJa-Viçola no Paço do CaA:ello de Omenagem 
em 22 de Março do anno 1478, a qual EIRey depois 
confirmou, e approvou em 22 de Abril do mefmo 
anno, em que já a Duqueza eff ava viuva; naó achey 
o feu ultimo TeA:amento, porém em huma memo. 
ria fe diz, que deixara por teftamenteiros ao Duque 
de Guimarães feu filho , e a Duqueza fua mulher. 
Jaz o Duque D. Fernando na dita Villa noConven· 
to dos Eremitas de Santo Agoftinho na Capelia dos 
~ques, e na fepultura fe lhe poz efla curta memo-
na: 

.Aqui jta~ 'D. Fernando, o je
gundo 'Duque de 'Bragança. 

Cafou no anno de 1429 em 28 de Dezembro com 
D.Joanna de CaA:ro, filha herdeira de D.Joaõ de 
Calho, Senhor do C':\daval, Peral, do Reguengo de 

':Com.V. Y ii Campo· 
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Campores, do Lugar, e terra de Paos, da parte da 
Aldea de Ooes , da Ribeira , . e Aldea de V ougua 
com todos os feus termos, dos Lugares de Bedou. 
do, e de Calluaens, e de Fontes com todos os fcus 
termos. Eítas , e outras mcrces feitas pelos Reys 

... d T bo .1• feus predeceífores confirmou EIRey D. Duarte à 
._orre o om , 1v. n:. n. 11 S 
J• dos Myll. foL 196. Condeu.a D.Joanna de Canro, enando em anta• 

rema 9 de Dezembro dt' 14}3· Era defcendente 
por baronia da ef clarecida Familia de Catlro , taõ 
veneravel pela antiguidade ,. como pela elevaçaõ de 
íeus mayores , e de D. Leonor da Cunha , que de· 
pois de viuva foy mulher do infigne Joaõ das R~ · 
gras, Chanceller môr, e V a lido delRey D .J oaõ o I. 
a qual era filha de Martim V afques da Cunha, Se. 
nhor de Taboa em .Portugal, e em Caff.ella primei· 
ro Conde de Valença de Campos, e da Arvore de 
CoA:ados, que ajuntamos, fe vê o altiffimo nafcimen. 
to, e grandeza da Duqueza D.Joanna de Caflro, 
cujo efclarecido fangue tantas vezes animado com 
o Real , agora por eíla feliz uniaõ vemos diifundi .. 
do em taõ grandes Monarchas , Principes , Sobera
nos, e grandes Senhores, como faó os que tem a 
gloria de participarem deíla Real Linha. Faleceo 
a Duqueza ·em Lisboà a 14 de Fevereiro de 1479, 
e foy fepultada na Igreja do Carmo , aonde fe lhe 
poz o feguinte Epitafio: 

Ãqui f 117\. a Vuque{a 'D. Joanna de 
Cajlro, mulher que fay de .'D. Fer-

1·a1u/IJ, . 

oigitized by Google 



J4 Cafa ~ P0rt"f;• fio. T l I 7 X- . 

· 'i · nmJo, ftg•mlo ·'D"'Jue Je 'Bragt1n-
~ · · çtl; 'JUe f oy neto defR..ey 'D. f oaõ áa 
r boa memoria. . . 
' . . . . 
, Teve a Duquez. . 4e alfentaroento na Caíi 
lleal, trezentos mil reis. Defle excdfo matdm0:-
11io naíCeraõ os filhos têguintes. .. 
.. 12 D~ FIUUiANDO , kgundo do nome, Duque 
de Bragança, que occupará. o Cap. VII .. 
. 12 D.Jo~õ, Ma~quei de Monte môr o Novo, 
CondeRavel de Portugal, de quem fe tratará no 
Cap.IV.:. 

1 2 D . .ÂFFO.NSO Conde de Faro 1 de quem da
remos noticia no Liv. VIII. 

12 O SENHOR. D. ALvARO, de quem tratare-
inos rio Liv. IX. . ~ 

12 D. ANTONIO, de quem naõ temos outra no· 
-ticia, que faur dellc ~nça(S. Affonfo de Torres 
no feu N ohiliario no titulo, que efcreveo da Caía de 
Bragança. 

12 D. ISABEL , que foy a primeira na ordem 
do nafcimento: naõ elegeo eftado, e deixou os feus 
.bens a feu irmaó o Duque D. Fernando II. 

12 . D. BRITES, Marqueza de Villa-Real, mu· 
Jher de D. Pedro de Menezes, primeiro M-arquez 
de Villa-R.eal, como fe dirá no Cap. V. 

12 D. Gu10MAR, que cafou com D. Henrique 
de Menezes, Conde de Loulé, como fediz noCap. 
VI. D. CA-
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12 D. CATHARlNA, que foy a quarta filha na 

crdem do nafcimento, e eíleve defpofada copi D. 
Joaõ Coutinho, terceiro Conde de Marialva·, mas 
naõ teve effeito efte matrimonió'; porque palrando 
o Conde à Africa naquelle mefmo tempo com El
Rey D. Affonfo V. foy morto na ConquHla de Ar· 
zila no anno de 1471. Era taó valerofo, que dellé 
diífe EIRey ao Principe D.Joaó feu filho, quando 
naquelle mefmo campo o armou Cavalleiro à· villa 

Chron. delRey D. Af· do corpo do Conde : Deos vos faça taô bom e a· 
foofoV.çap.40. n· ·11 ·.a' f. va11etr<J , como e e que aqui e,,,,a morto : e com e • 

te breve elogio cobrio com eterna memoria as cin· 
zas do Conde, dignas de detcançarem em urnas d'e 
alabaftro. Os feus oífos foraõ trazidos a Portugal 
ao MoA:eiro de Salzedas da Ordem de S. Bernardo, 
junto a Lamego , e nelle jazem junto à fepultura 
de feus av6s, aonde fe lhe poz o feguinte Epitafio. 

~~m lapis hic claudit, efl Vonu1 f oan
nes Coutinho, Comes Je Marialva clarlf-
Jimus, qui in vigt/imo fecundo jute tetatis 
Anno in e/ade Âr7\Jltt, '}Uam incJytte memo
rite Alphonfas ~intu.r anno 'Dni mil/eftmo 
quadr agentejimo Jeptuagejimo prb110 vi, & 
armis occupavit, inter accept4 , & illat4 

. vulner4 in Mefquita, 9u1t Matri Marite 
Jlirgini Chrijli dicata eft 1 glorio/e interiit • 

. Era 
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, ~ra filho de D. Gonçalo Coutinho, fegundo 
Conde de Marialva, Meiri~ho môr doReyno, e da 
Condeífa D Brites de Mello, filha de Martim Af.. 
fonfo ·de Mello, Guarda môr delRey D. J oaõ o 1. 
e de Jua mulher D. Briolanja de Soufa. E por mor· 
rer o Conde fem fucceífa6 paífou a fua Caía a D. 
Francifco Coutinho feu irmaõ, que foy quarto Con• 
~e de Marialva, como adiante fe dirá no Cap.VI. 

D.Joanna 
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D.Joanna 
deClftro, 
Duqueza 
de Bra-
llDS'-

D. ]oaó de 
Caftro, Se· 
nbor do Ca• 
daval1 Peral, 
&c. ja era fa· 
Jccido no ao• 
DO 1418. 

Tom.V. 

D.Pedro de Caí· 
tro, Senhor do 
Cadaval. 

Martim Vaf ques 
da Cunha, pri
meiro Conde 
de Valença. de 
Campos, 8'ç. 

D. Therefa Tcl• 
b Giraó, 

I7J 

~
D. Pem2ndo Rodrigttes de Cafiro1 
Rico-Homem, vivia no anno r z 9 j. 

D. Pedro Fernandes D. Violante Sanches, filha celfüy 

~de Callro, Mordo- D. Sancho IV. de Caficlla. 
D Al p· d mo môr delRcy O.~ D. Lourenço Soares de Valadares• ,..:o. varoConi~s d e Affonfo de Caftclla, Rico•Homem , Fronteiro môr do 
U&Uro' e e + em 1 ~44· Entre Douro, e Minho. . 

dA~yo11osd 'pCon- D. Aldonça de Vt• D.Sancha Nunes de Chacim,filha de 
e1.Dve e ortu• ladarcs. Nuno Fern. de Chacim,l\ico•Hom. 

gal, +cm 138~. ~D. Fernaó Peres Ponce de Lcaõ, 
. D. Pedi:o Ponce de primeiro Senhor de 1.larchcna. 

~
Leon,R1ro-Homem, D. lfàbel de Gufm•Õ, filha de D. 

A Condeffa O.Ma- Senhor de Marc.hc- Affonfo Peres de Gormaõ o Bo111. 
riaPonccdcLcon. na. • d E . ~D.]ayme,SenhordeExerka,filho 

D. Brites e xen- do Infante D.Jayme de Aragaõ. 
ca, Senhora de Con· D.Brites de Lauria,Scn. de Concen• 
centayna. raynaJfil. de RoJ?,uer Alm. de Arag. 

~
D. Gonçalo Tellcs de Menezes, o 

, ~D. Affonfo Tello de Rapofo, Rico-Homem. 
M~nezes, Mordomo O.Urraca Fern. de Lima , fil, de D. 

O. ]oaó Affonfo mor delRey D. Af· Fern. Eannes de Lima, Rico-Bom. 
Telles de Mene· fonfo l V. ~ Lourenço Soares de VaJo1dares, Sc
zes, Conde de Ou· D. Bcrengoela Lou. nhor de TangiL 
rcm, e Barcell0to renço de V aladarcs. D. Sancha Nunes de Chacim, 61. dd 

Nuno Fem.de Chacim,Rico0 Hom. 
Lopo Fernandes Pa·~ ]oaó Fernandes Pache~o, Rico• 

A . Condeffa ~· Fc~rei~ de Aves. D. E~evainha L~pC!, filha de Lopo ~ 
h co Senhor de Homem, Sen, de Ferreira de Aves. 

Guiomar de Vd· Rodrigues de Paiva. 

Ja·Lobot. D. Maria de Villa·~ Ruy Gil de ViJla-Lobos. 
Lobos. D. Therefa Sanches, filha delRcy. 

D. Sancho de C.iilell.l , o Dcí cjado. 

~ 
Vafco Martins da Cunha, Alcaides 
môr de Lisboa. 

Martim Vaíqucs da D. Se'!horinha Fema!1des, filha de 

~
Cunha, Alcaide môr Femao Guedc Chac1m. 

Vafco Martins da de Lamego. ~ Lopo F~mandes Pacheco, Scnbot 
Cu h s nhor de Ferreira. de A vcs. 
do ~beir~ D. Violante Lopes D. Maria Gomes Taveir_a, filha de 

Pacheco. Lourenço Gomes Ta vc1ra. 

En • S Albergaria de Payo delgado. ~ 
Eílevaõ Soares, o V clho, Senhor de 

nevao oares , o 0 M . R d · Q r. fi 

~ 
M S h d . aria o r1gues uare1ma, • 

D B • S d Al~~o' . en or e Jha de Ruy V .ifqucs Quarclma. 
• ntes oares e IÃrg.ma. ~ 

AJbcrguia. Lourenço Martins de Soalhaens. 

O. Maria Lourenço. D. N. • • • • • Pires , filha de Pe· 
dro Jc Oliveira. 

• . co-Homem , Senhor de S. Romaô. ~ 
D. Gonçalo Rodrigues Oiraó, Ri· 

~
D •• Toa~ Affonfo Gi· D. Maria de Menezes, filha de Ruy 

A~ r. T J'- a· 5rao 'h Ridco-5H.?mcm_' Goo~alves de Menezes. 
rron10 e IQ 1• cn or e .nomao. 

raó,Rico-Homem, ~ N, • • • , , , • • • • • • • • , • 
Sen_!lor de S, Ro· O. Urraca CJallinha. 
mao. N .••• , •••••••••••• 

Femaó Manins de~ M~rtim Rodrigues de Alarcaõ_, 
Alarcaõ , fcxro Se• qumto Senhor. da Ca~a de Alarcao1 

~ 
nhor da Caía de N. • • • • Anas de \.ai verde, filhA 

O. Thcrefa Rodri• Alarcaõ , e Villa• de Pedro Fernandes de Va!v.crde. 
guc1 de AJarçaõ, y crde, · ~Pedro Femand~s Pcc~a, R1cc•Ho• 

mem, Camcre1ro mor dc!Rey De 
Brites Fernandes Pe· Affonfo XI. 
'ha, Elvira Martins, Camcrcira môr da . Z Rainha D,Mariil 1 muJ, Jo dito Rcy. 

Digitized byGoogle 



oigitized by Google 



"&77 

CAPITULO IV. 
'J)o Senhor 'D .JoaÕ; fexto Coiulejlavel de Por tu• 
. gal, e Marf.Ue{ de M onte môr o 3'.(jvo. 

1 E s o E os feus primeiros annos 
feguio D:Joaõ as armas com 
feus irmãos , em que-deu do 
feu valor taõ fingulares mof
tras , como· do feu claro fan ... 
gue fe podia efperar, e affim 
pela grandeza da f ua pelfoa era 

attendido com a diflinçaõ, que merecia pelo paren· 
tefco que tinha com a Caía Real. No anno de 
1452 acompanhou a feu pay à Africa quando foy à 
Cidade de Ceuta a bufcar o Infante D. Fernando. 
Determinando EIRey D. Affonfo V. com huma Ar· Chron. delRey D.Af· 
ma da fatisfuzerfe dos aggravos , que o~ Cofiàrios ln· fon10 v. ~.P• 40. 
1 . Tom. V. Z ii glezes 
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.Bifloria qenealogicA 
glezes lhe tinhaõ feito tomando doze naos Porto· 
guezas no Canal de Flandres, nomeou para eA:a em· 
preza a D.Joaõ. Q..uando paífou à ConquHla de 

· Arzila o mefmo Rey no anno de 1471 o acompa
nhou o CondeA:avel, dignidade que ainda naõ ]a
grava, nem tambem o titulo de Marquez; e tendo 
noticia que os Mouros defampararaõ a Cidade de 

Chron. dclRey D.Af- Tangere, mandou occupalla por D.Joaõ, o que fez 
fonío V. cap.41. d A 11. d dº d . fi D d Goes,Chron. doPrin· em 28 e gono e 1471, ta o m 1gne outor a 
gpc D. Jaaõ' cap. J0 • Igreja Santo Agoflinho, executando de forte eA.a ex• 

pediçaú, que em breve tempo pode ElRey acom· 
panhado do Príncipe entrar naquella Praça , de que 
deu o governo a D.Joaõ, dando na fua pelfoa a eL; 
te cargo illuA:re principio. N aõ teve D.J oa6 o go
verno mais tempo , que aquelle que affillio na Ci· 
dade, depois que del1a tomou poífe até que EIRey 

Ericeira, ~iltoria de partio para o Reyno, e o entregou a D. Ruy de 
Tangcrc' liv. 1• e 1• Mello , Conde de Olivença, a quem ElRcy o dei-
Torre do Tombo, liv. xou encarregado. 
3· dos Mylt. foi.' I• Deíla forte fe fazia D. J oaõ por merecimentos 

taÕ digno da attençaó delRey, como pela fua pef. 
fOa. Já o mefmo Monarcha lhe havia feito doaçaõ 
da Villa de Vianna na Provinda de Alemtejo, por 
troca da premiífaõ dos Tabaliaens da Cidade de Li{; 
boa, e da ametade da Quinta de Ilhas, que por ella 
deixou as Capellas delRey D. Aífonfo IV. de quem 
era a dita Villa, e fuy feita a Carta em Lisboa a 27 
de Fevereiro do anno de 1460. N eA:e mefino annQ 
achamos na Torre do Tombo huma Carta delRc:y, 

, da 
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tia e+· ~J Portug. Liv. V 1. I 71 
da-qual ~nA:a, que omefmo Soberano havia trata~ 
do o feu cafamento com D. lfabel de Noronha, na 
qual djz: A quantos #la n'!fJa Carta virem fazemo& Provanum.6.i. 
/àber' que nos co11tratamo.s e de feito '!firmamos e aza4' 
mento. antre D. J oa~ meu muito amado Sobrinho , s 
D. l zabe/ de N oronóa a qual dezembargamos com el/e 
em Cazamento, quatro mil e quinhentas Croas de bom 
ouro, e jl!flo.pezo de moeda de cunho de França, e$c. 
Deu ElRey à dita D. lfabel a referida quantia em 
cafiunento como era coff:ume daquelle tempo, a 
qual em quanto naó lhe foffe fatisfcita, haveria de 
tença quarenta e cinco mil reaes brancos em ·cada 
anno, que fe venceria ó def de o dia que entraífe em 
1ua Catã: foy feita a Carta em Santarem a 2; deJu• 
lho do referido anno. He certo, que EIRey oca• 
k>u; porém naõ devia ter logo effeito o matrimo .. 
nio, porque do contrato delle (de que logo faremos 
mençaõ) fe vê , que paffàraõ quafi dous annos até 
que fe concluiífe. Era D. lfabel de Noronha fobri· 
nba da Duqueza de Bragança D. Conftança, a qual 
a dotou, como fe vê de hum inR:rumento feito na 
Villa de Guimarães a 9 de AgoR:o de 1462, e de11- Prova num.6~. 
tro nos Paços onde hora poufà a alta Senhora Prince .. 
~ D. Conlla_nça, Duque%tl de Bragança, e Co11deffa 
Je Bar.cel/os, &e. Nelle fe diz, que promettera a 
D.Joaõ filho do Duque D. Fernando em dote, e 
cafamento com D. lfabel de Noronha fua fobrinha, 
filha de feu irmao, doze mil dobras pagas a cento e 
vinte reis. a dobra ., para cuja fatisfa~aõ obrigou os 
. _ feus 
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:J:8ô Bifloria fjenealogic4 
.ftus bens mÓveis, e de raiz, declarando , que tanto 
que ella morreífe., queria ·que lhe ficaífem ob~igadas 
as rendas, e direitos da Vi1la de Guimarã~s, que a 
:-ella Duqueza. foraõ promettidas no conttato do feu 
cafamento. -Foraõ teíl:emunhas ·o Ddutor Pedro 

. Eíleves Cavallefro ·do Concelho delRey; Jo~õ AI
·~ares Secretario· d.o Senhor D. Fernando ~ Diogo 
.de. Azevedo Fidalgo da Caía delRey, e Martim 
Correa Fidalgo da Cafà do dito Senhor Duque. 
Eíla efcritura çonfinnou depois ·E·IRey por huma 

. Carta palrada. em Lisboa no 1 de Julho do anno de 
i469. . O Duque D. Fernando feu pay com à Du.: 
queza D.Joanna de Caflro fua mãy, e D. Fernando 
feu irmaõ lhe tinhaõ feito doaçaõ da Alcàidaria môr 
de Monte môr o Novo ·com fuas rendas, e das 
Villas do Cadaval, e Peral 1 e outras terras: foy fei
ta em a Villa·de Soufel a 15 de Janeiro doanno de 
1465, a qual-EIRey confirmou no mefmo anno, e 
lhe fez merce do Senhorio da Vi11a de Redondo 
com toda a fua juriídicçaõ. E no anno de 1471: 
por huma doaçaõ feita em Lisboa a}º de Outubro 
lhe deu a Villa de Monte môr o Novo com o feu 
termo, e depois o creou l\t[arquez da mefma Villa; 
naõ fabemos o anno, porque naõ achamos a Carta 
deíl:a merce, porém entendemos fer feita no anno 
de 1472, porque no anno feguinte a 15 de Abril lhe 
çhama EIRey Marquez de Monte môr na Carta; 
que lhe mandou:palfar de Fronteiro de Entre Tejo, 
e Guadiana 1 ç alén1 dp .Gua~iana. na menoridade 
·· do 
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tÚ CA.fa '!<tal Portug. Liv. PI~ · l 8 I 
ão Duque de Vifeu, por confentimento da Infanta 
D.Brites. A eHas merces fe feguio a afiinalada mer· 
ce da di~idade de Condeílavel de Portugal , por . 
Carta palrada em Evora a 2J de Abril do anno de Provanum.6d. 

· J47J por Pedro de Alcaçova; e he bem de reparar 
neíla Carta, que tendo precedido tres Princi pes nef. 
ta dignidade ao Marquez D.Joaõ, naõ faça de ne
nhum mençaõ ElRey na Carta, e f61he tras à me· 
moria o Conde D. Nuno Alvares , dizendo que s 
O fazemos Condeeflahre de todos os neffos Regnos, e 
Senhorios , '!fy os 'Jlle agora teemos , como os lJlle ao 
diante com a graça de Deos ~eramos ganhar '!fy, e 
pe/la guffe que o Joy D. Nuno Alvares Pereyra )eu 
Bjf t1110(}, e todo/los outros C onde/lahres, 'lue o at aa ora 

fira~, (i'ç. Q.uerendo ElRey neíl:a merce honrar 
a memoria do Condeílavel, e dallo por idéa a D. 
Joaõ. Etle officio parece na6 exercitou na Cam.; 
panha, como fe vê na Chronica do dito Rey , em 
que vemos ao Duque de Guimarães feu irmaõ exer· 
citando o officio de Condetlavel em muitas occa .. 
fioens. · 

No Reynado delRey D. J oaõ o II. no anno 
de 14Si quando eff:e Rey foy a Monte môr, o veyo 
o Marquez receber com· metlos luto do que trazia. 
a Corte pela morte delRey D. Affonfo V. queren .. 
do affim feftejar a entrada del~ey naquella Vi11a 1 Chroo. dcIRcyD.Joaõ 
porém EIRey tomou a adulaçao por culpa , e lho u u. cap. 4 ~· 

d n._ h 1 b d M b D. Agoltinho Manoel man ou e1uan ar, em ran o ao arquez os ene• na Vida do duo füy 1 

ficios, que dell\.ey (eu pay recebera. Depois fe fez pag9z. 

com 
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Hjlori4 qene,logic" · 
com o Marquez mayor demonRraça6 pela conteri .. 
da, que tivera na mefma Villa com o Arcebifpo de 
:Braga D.Joaõ Galvaõ, porque ElRey m~ndou fa .. 
hir ao Marquez da Villa dentro em cinco horas , 
querendo com eíle motivo diffimular o que tinha, 
para por efte modo feparar os irmãos do Duque da 
:Bragança , de que já fe cançava , ainda que o diffi. 
mulava com grande cautela. Porém nem por ilfo 
deixava de inftftir ElRey no que tinha ordenado 
tocante às regalias dos Donatarios , como diremos 
quando tratarmos do Duque D. Fernando , fegun .. 
do do nome , a quem EIRey pertendeo moderar 
c:om. disfavores , começando a. maltratar a teus ir· 
mãos. Defde entaõ principiou o Marquez a deífer. 
vir a EIRey , e foy verdadeiramente o motor, e (ó . 
o culpado na defgraça do Duque D. Fernando leu 
irmaõ , que afperamente o reprehendeo eíl:ranhan-

nde Vid do di . dolhe os feus defignios, como ekreve Garcia de 
Reze , a a • R d é . t:'.. d IJ· 
to Rey, cap. Jº• ezen e; por m teve mais rortuna o que e e, 
R .1 p· ,.,__ porque effando na fua Vil1a das Alcaçovas com feu 

uy oe ma , "'1Jl\llle • . ,., e d r. ffi ,., e 11 li 
do dit0 Rey. umao o on e de Faro 1e pa arao a aue a na 

tempeftuofa tormenta, que padeceo a Cafa de Bra. 
gança ; e fendo em 1?.ortugal convencido do críme 
de Jefa Mageíl:ade, foy íentençeado na Villa de 

· '.Abrantes à morte em 12 de Setembro de 1482 , e 
executada a fentença em huma figura fua com to· 

· das as ceremonias proprias ao feu caraéler. N e fie 
: tempo fe achava o Marquez de Monte môr na Ci· 

dade de Sevilha , aonde recebeo a noticia do que 
em 
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J4 Ctfa 'Biai. Port11g. Liv. l'l 1 8 & 
em Portugal le executara contra a fua peífoa , e af. 
firmaõ algumas Memorias , que fora taõ vehemen
te a paixaó , e fentimento de que fe preoccupara , 

. que cahindo enfermo em breves dias acabara a vida. 
Porém naõ he affim, porque o MarqueE vivco al
guns annos depois, ainda que naõ muitos , e fervio 
aos Reys Catholicos na Conquifla do Reyno de 
Granada, e faleceo em Sevilha a J o de Abril do an· 
no 1414. Foy murmurado de orgulhofo, foberbo, 
e pouco prudente, ainda que valerof o , e bom Sol
dado: as f uas acçoens fora ó taõ mal reputadas no 
Mundo, que foraó caufa da defgraça de feus irmãos, 
fazendo-os partidpantes da fua culpa fem mais de
Jiélo, que a infelicidade do tempo.· Jaz no Moflei· 
ro de Santa Paula de ReligiofasJ eronymas da dita 
Cidade , cuja Igreja edificou a Marqueza fua mu- ~~~i.'::.e J• 

Jher; naõ re~rem os A utho_res o ann~ e~ ~ue paf Annales de Sevilha; 
fo.u a eff:a Cidade, rfem matS alguma md1v1duaçao, liv. 17• fol.73J• 
que fer obra fua a dita Igreja, aonde fe lhe lavraraõ 
tumulos de pedra , que foraõ collocados no meyo . 
da Capella môr, e com o tempo para mayor com· 
modidade da Igreja no anno de 1 ;92 quando de no. 
vo a omaraõ as Religiofas , mudaraõ os oífos defles 
Senhores para nichos das paredes collateraes , aon· 
de fe lhe poz o feguinte Epitafio : 

Elmuy lluflre, y magniftco S'nor 'Don 
f uan , Condeflable de Portugal , y 

Tom.V. Aa Mar. 
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Marquts Je Monte-Mtiyor, Yi{ni~- ) 
to Jefl{ey 'Don f Uán de Portugal, 
murio yendo_ 4 /11 guerra Je· qran11-
J11, J poflrero de Ãbril Je M. CClC. 
LXXXJJ'. el qual y la muy lluflre, 
y magniftca Senora fa muger , '" 
Marque{ a 'Dona /{ abe/ Henrique?{_ , 
Yitnieta JefR.ey 'Don Henrique de 
Ctijlilla , y JefR.ey 'D. Fernan1Jo de 
Portugal, t/"e edifico efla lglefia , ef
tJ en ejla Sepultur11. 

Cafou no anno de 1462 com D. lfabel Henri• 
qucs , a quem os N obiliarios daó o appellido de 
N <Jronlia, e com elle a nomea EIRey D. Aff'onfo v. 
na Carta referida , e fua tia a Duqueza na Ef critura 
do feu catàmento, de que já fizemos mençaó; po,. 
rém além do Epitafio, que ella mandou gi:avar, 
coníla de huma Efcritura authentica, que eíla Se· 
nhora ufou do appellido de Henriques, o que devia 

Provanum.67. fer em Jnetnoria de feu vifavo. Sobreviveo eíla 
Senhora ao Condeílavel feu marido muitos annos, 
porque no de 1 511 ainda vivia' e nelle cel~brou hum 
contrato .feito ... em Sevilha _em 4 de Junho com o 
Duque-de Bragança D.Jayme, em que lhe faz cef· 
iãõ de'todas ~s perten~oens, q~e tinha na Caía de 

-~ .~ i. ~ , :Brágan· 
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J4 Cefa ~ai Portug. Liv.Yl. 18 s 
;Bragança tocantes às arrhas, e dote, de que corria 
pleito retervando f ó mente a parte, que pertencia ao 
Conde de Tentugal: foy ~eita efla Efcritura em Se· 
vilha na prefença da Rainha D. Joanna, e nefia 
mefma Cidade morreo, e jaz com feu marido. Era 
filha de D. Pedro de Noronha, Arcebifpo de Lif. 
boa, havida em Branca Dias , mulher f olteira , co· 
mo conA:a da legitimaçaõ feita por ElRey D. Af. 
fonfo V. no anno de 1444. Alguns Genealogicos Prova num.68. 
lhe daõ o appellido de Pereflrello, fazendo-a filha 
de Bartholomeu Pereftrello, Senhor da Ilha de Por-
to-Santo ; porém a Dama , que o Arcebifpo teve 
deíl:e appellido, {e chamou D. l(abel Pereíl:rello, 
que parece fer irmãa do dito Bartholomeu Pereíl:rel· 
lo, e foy mãy de outros filhos. Defle matrimonio 
naõ houve fucceífaó. 

Tom.V. Aa ii CAPI. 
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CAPITULO V. 
'Da Senhora 'D. ''Brites, Marque{ a de Yilla-

'R.eal, mulher do primeiro Marque{ 'D. Pe
dro de Mene{_es, e da jua fuccejfaõ. 

1 E huma das felicidades das 
grandes Cafas a producçaõ , e 
fecundidade das filhas , porque 
e11as contribuem com as novas 
alianças à gloria de feus mayo· 
res em illuflre pofleridade, di. 
latando-fe a memoria dos Prin· 

cipes, e grandes Senhores em viverem reproduzidos 
na fua efclarecida defcendcncia , como veremos nef. 
te, e em outros Capitulos defla Obra. Foy a Se· 
nhora D. Brites fegunda filha do Duque D. F er• 
nando, e da Duqueza D.Joanna de Caftro, como 

temos 
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1,S S Hiflori4 fjenealogica 
temos dito. Cafou no anno de 1462 com D. Pe
dro de Menezes, entaõ Conde de Villa-Rea], huma 
das primeiras pelfoas do lleyno pela grandeza da 
fua pelfoa , e reprefentaçaõ da Caía, cm quem con. 
corriaõ fobre Real fangue f merecimentos proprios~ 
Celebraraõ-fe os contratos deA:e cafamento no Mof. 
teiro de Santo Thyrfo de Riba-Dave no :Bifpado d~ . 
Porto, eflando diante do Altar môr, aonde eíl:es Se· 
nhores fe acharaõ, como diz a fua Efcritura : Sta11-
do hi prezente o alto , e poderozo Principe , e Senhor 
Dom Fernando Neto de E/Rey Dom J caô da efcra· . 
reçiàa memoria Duque de Barga11ça , M ar'luez de, 
V iila-Viçoza, Conde áe Barcellos, de Ourem, e de 
Àrrayo/os, e N tyva, Senhor de Z.-1 oeforte , e Penha~ 

fiel, e o 1111(/lre Senhor Dom Pedro de ltf eneus bi/; 
neto de/Rey Dom Fernando de Portugal, e de/Rey 
Dom Henrique deCa/lella, Conde de Vi/la-Real, Se~ 
nlwr áe Almeyda, C apitaõ, e Gwernador por E/Rt1 
mjjo Sííor da Cidade de Cepta em prezença de mj Ay~ 
res Gonçalves N otairo publico geral, ~ ç. Dotou o 
Duque a fua filha, como diz a Efcritura, l11111m mi~ 
lhom, e 'luinhentos mil reis pagadoiros em tres anno~; 
para o que lhe fez confignaça6 em certas rendas 
para etle dinheiro , que he hnm conto e quinhen· 
tos mil reis, além da prata, e ornatos para o fervi~ 
ço de fua filha com a grandeza, que a feu pay pa
recelfe , o qual cede o, e tref paífou no Conde de Vil· 
la-Real cento e vinte mil reis em cada hum anno 
na vida delle Conde, e que por fua morte p~ífalfern 

· à dita 
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J11 C4fa 'R!al Port11g., !Jv. PI. J: 8 9 
à· dita Senhora: o Conde lhe fez de arrhas fete mil 
e quinhentas dobras , além do feu dote , com de, 
claraçaõ, que havendo filhos deff:e matrimonio fi. 
caria todo o dote como vinculado em morgado áo 
filho mais velho, e na falta de filhos à filha mais ve. 
lha para fempre em quanto houveífe defcendentesf 
o que na6 teve entaó effeito; mas depois no Reyna ... 
do delRey D. Manoel obrigou a feu filho o Mar~ 
quez· D. Fernando a que a dita quantia fe empre- Torre do'tomb6, Ji-v• 
gaífe em bens de raiz para ficarem em morgado, 1• dosMyít.tol.J30. 

conf6rme feu pay era obrigado pelo contrato do 
feu cafamento; e naõ os comprando como fe havia 
pffürecido, ficaria em morgado o mefmo dinheiro , 
que EIRey lhe havia mandado entregar, como conf; 
ta de huma Carta, que eíl.á no livro 1 dos l\iyíl.icos 
feita em 8 de Março do anno de 1 j02. Seguiaõ• 
k no contrato outras condiçoens praticadas entre 
grandes Senhores, o qual foy feito em 6 de Agoílo 
de 1462, em que foraõ teff:emunhas o Doutor Pe· 
dro Eí\eves do Concelho· delRey, e Cavalleir<> 
~a Cafa do Duque, Gonçalo Barreto, Joaõ Cor~ 
tea, Fema6 de Efi:eves, Cavalleiros da Cafa do 
Conde, e o Doutor Fernaõ Rodrigues, e Gomes 
Eannes do Porto, ,criados do Duque, e Joaõ Af ... 
funfo feu Secretario. Efte dote com que huma• 
Princeza cafava, naõ pareça pequeno regulando-fe 
pelo tempo prefente, porque cntaõ fe tinha por 
muito grande. · . 

Depois de muitos annos de cafados creou EI~ 
! • - . Rey 
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11 o Hjlori4 qeneAlogic~ 
Rey D.Joaó o II. ao Conde D. Pedro Marquez 
de Villa-Real eR:ando em Béja em o 1 de MarçG 
do anno de 1489, e honrando os merecimentos do 
Marquez fez etle aélo eílando em Lisboa com gran· 
des ceremonias , apparato , e magnificencia, como 
era coílume, e refere a f ua HHloria. N eífe dia vcf. 
tido EIRey de 'gala, e toda a Corte, appareceo pof. 
to no feu throno. em pé debaixo do docel , e arri
mado a hum bofete , e com elle o Principe D. Af. 
fonfo , e o Duque de Béja, affiilido dos Grandes, e 
Senhores da Corte, aonde o bulcou o Marquez, que 
fahio de fua Caía a pé acompanhado de muitos Fi· 
dalgos , pclfoas do Concelho de muita authoridade, 
e nobreza, que o cortejavaõ , precedido de trombe• 
tas , tambores , charamelas , e outros intlrumentos 
bellicos. Levava hum Fidalgo do Concelho o Ef: 
tandane com as armas do Mar'iuez, outro a efpada 
rica embainhada, e levantada com a ponta para cima, 
outro o barrete furrado de arminhos em hum prato 
de praia dourada, e outro em hum prato de ouro o 
annel, e neíla ordem entraraó na antecamcra delRey; 
a quem depois de feitas as ceremonias coílumadas , 
o-s Officiaes da Caía a puzeraõ em filencio, e o Chan· 
caller môr J oaõ Teixeira dilfe em voz alta huma 
Oraçaõ muy elegante, mofirando quam grande vir• 
tude era a liberalidade nos Principes quando juíla· 

· mente diflribuiaõ os premios , e as honras ; e cn;. 
grandecendo a El R ey louvou as Reacs virtudes, e 
o goílo, e eíperançu em que viviaõ os 1êus V affiJlos 

na 
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na acertada educaçaõ do Principe , e do feu exce} .. 
lente natural ; encareceo o cuidado , e a facilidade 
com que EIRey fazia merces, e remunerava fervi· 
ços. . Ponderou os muitos, que havia feito à Coroa 
Portugueza o Conde de Villa·Real, os relevantes. 
merecimentos da fua peíf'oa, relatando-os muito por 
extenf o , referindo a gr:arideza da f ua efclarecida af. 
cendencia, por fer bifueto por varonia dos Reys D;. 
Henrique fegundo de Caftella , e D. Fernando de 
Portugal , e as grandes prerogativas da fua Cafa , 
pelo que ElRey o fazia M arquez de Vilia-Real, e 
Conde de Ourem. Eíla Oraçaõ foy traduzida na 
lingua Latina pe1o Doutor Luiz Teixeira fcu filho, 
e palfou depois à Portugueza Miguel Soares, e fe 
imprimia huma , ·e outra em Coimbra no anno de 
1562 .. Acabada etla arenga chegou o Marquez a 
EIRey , que lhe poz na cabeça o barrete, e toman· 
do a efpada lha cingi o , e tirandolha da cinta, com 
ella cortou as pontas da bandeira' e ficou quadra
tfa, e tomando hum annel de hum bom diamante, 
lho. poz. em hum dedo da maõ efquerda: acabadas 
eftas ceremonias, o M arquez com os joelhos em ter
ra beijou a maõ a ElRey, e depois todos os Senho
res , e pelfoas grandes, que alli eftavaõ. N dle dia 
comeo 9 Marquez com EIRey à mefa em publico 
na Sala Real, que eflava magnificamente aparelha· 
da , e poflo EIRey debaixo do docel , fe feguia o 
Principe à fua maõ direita, e além do Principe na 
.volta da mefa o Marquez 1 e à maõ efquerda del" 

Topi.V. :Bb l\ey 
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i 9 2. Hijlorill qenealogic11 
Rey o Duque de Béja. Acabada a mefa com gran• 
de fatisfaçaó da Corte fe recolheo , e o Marquez 
voltou a fua Cafa na mefma fórma, onde por mui
tos dias houve fdlas , e banquetes, com que fe en· 
tertiveraõ os parentes , e amigos com grande cuf. 
to, porque o Marquez tambem repartio dadivas de 
preço para affim fazer mais plaufivel a memoria da· 
quella íolemnidade , motlrando nas fuas acçoens 
quam grande era a fua peffoa, e Cafa, que fe com·, 
punha de muitos eílados. Foy primeiro Marquez 
de Villa-Real , e terceiro Conde da mefma Villa, 
Conde de Ourem, Senhor de Almeida, das Villas 

. de Freixel, e Arbreiro, Alcaide môr da Cidade de 
:~~~.Dccad.i. liv.r. Leiria, Senhor das Ilhas Canarias, que comprou a 

D. Martinho de Ataide, Conde de Atouguia, e de· 
pois vendeo ao Infànte D. Fernando pay delRey D. 
Manoel ; Senhor das Villas de Chaõ de Couce , 
Poufa Flores, Aguda , Roupella, A vellar, e Sove .. 
rofa , Maçãas, Mouta Bella, dos Cafaes de Amei
xoeira, das Hortas de Lisboa, da herdade de Requei. 
xada em A1emtejo, da Quinta da Lançada em Ri· 
ba-Tejo, das Vil1as do Freixal, e Aveiro , dos Di· 
reitos Reaes de Tavira, do Dizimo do pefcado de 
Sylves, da J urifdicçaõ de V a1ença , do Caftello de 
Vianna da Foz do Lima, dos Direitos das terras de 
Valadares de juro , e herdade, que comprou a Leo· 
nel de Abreu, da terra de Aufura , e feu Couto , e 
terceiro Capitaõ Donatario, e Governador da Ci..; 
dade de C~uta. Defta Pra~a lhe conferio EIRey o 

governo 
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govem.o quando naõ contava mais que vinte annos 
de idade, fendo taó importante; e Cabendo EIRey, 
que fe arguira efla eJeiçaõ pelos feus poucos annos, 
refpQndeo: Os.filhos da Cafa de Vil/a-Real já n'!f 
cem emplumados. · Foy o Marquez para eíla .Cida~ 
de com huma patente muy ·larga de prerogativas, 
em que fe lhe ampliaraõ os poderes em toda a ju· 
rif dicçaó , naõ differindo das- mayores , que em ou• 
tros tempos fe paífaraõ aos Infantes D. Henrique , 
D. Fernando, e Duque de Bragança feu fogro. 
Aqui mo{\.rou prudencia, e valor na guerra contra 
ps Mouros , principalmente quando venceo em ba· 
talha campal a Gilharé poderofo, e principal Capi· 
µó dos Mouros : . ndla facçaõ fazendo milagres o 
valor fahio ferido o Marquez (entaó Conde de Villa· 
Real ) e confeguindo Outros muitos profperos fuc· 
~elfqs, trouxe no feu. tempo taõ temerofos os Mou· 
ros , que os. obriga''ª a ddampararem as ,povoa• 
çoens, fazendo em fuas terras entradas com tanta fe .. 
licidade, que fe recolhia com os feus à Praça vito
riofos , e carregados de defpojos , fendo elle o pri~ 
meiro que fez os. infieis tributarios a eíle Reyno. 
A Marqueza D. Brites o acompanhou no tempo 
que eff:eve em Ceuta, aonde das fuas virtudes dei· 
xou admiravel memoria. Depois voltando ao Rey· 
no acompanhou a EIRey D. Affonfo V. no anno 
de 147 S na jornada de Caftella, e com elle íe achou 
no recontro da ponte de Çamora , e ficou com o 
.Duque de Guimarães guardando a Rainha D.Joan
lf To~.v. · :Bb ii na 
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na na Cidade de Toro por ordetn c!elRey , e por 
efte incidente fe naa achou na batalha. . o ~1ar• 
quez com o dito Duque foy cfoolhido para ~gurar 
o campo quando ElR.ey dcfafiou a ElRty D. F er• 
nando. 

N aõ f6 na guerra , mas na paz foy fempre o 
Marquez de Villa-R.eal attendido. .Q_uando naféeo 
o Principe D.Joaõ, fuy no feu bautizado hum do• 
Senhores, que levaraõ as varas do pálio , em que era 
feu companheiro o Marquez de Villa-Viçofa. No 
anno de 1491, em que morrco o Principe D. Af
fonío, o acompanhou ao Real Mofleiro da Batalha. 
Foy elle hum dos Senhores, que fe acharaõ prefen• 
tes à morte delRey D.Joaõ 11. no anno de 149), e 
depois ao levantamento delRey D. Manoel, e ent 
outras muitas occafioens fe achou o Marquez. EI
Rey D, Affonfo V. o eftimou quanto merecia a fua 
peífoa , e as fuas virtudes , fazendolhe tnuitas mer• 
ces; entre outras achamos, que no anno de 146} lhe 
deu os reaes de ~ntre Douro, e Minho, que he hu• 
ma certa penfaó, que os Lavradores pagavaó, e ti .. 
nha eíle direito fido dos Infantes D. Henrique, e D. 
Fernando, irmaõ, e tio do mefmo Rey, e affim nos 
mais Reys, que {e feguiraõ, alcan~ou, e encontrou 
o Marquez a lua eflimavel attençaõ, e favor. Erá 
filho de D. Fernando de Noronha, fegundo Con&t 
de VilJa-Real , Capitaõ , e Governador de Ceuca, 
em que entrou por Carta delR.ey D. Duarte de 1 I 
de Outubro de 1437, com ~anta felicidadl, q~ GJ 

,.1 · nao 
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naõ defconheceo no feu governo nada menos do 
·que lograraõ os moradores , e CavaUeiros daquella 
Praça no dilatado governo daquelle infigne V araõ 
D~ Pedro de Menezes , primeiro Conde de Villa
Real , e fegundo de Vianna, primeiro Capita ó, e 
Governador da Cidade de Ceuta, que lhe deu para 
mulher a fua filha herdeira D. Brites de 1"Ienezes : 
neto do Senhor D. Affonfo Conde de Gijon, filho 
delRey D. Henrique de Cal\ella, e da Senhora D. 
lfabel filha delRey D. Fernando de Portugal. 
Moneo o Marquez D. Pedro de Menezes no anno 
de· 1499 depois de huma larga vida, e foy fepulta .. 
do no Mofieiro de S. Francifco de Santarem, e traf
Jadados os fcus oiros para o de S. Francifco da Ci
dade de Leiria, aonde jaz. EIRey querendo honrar 
os merecimentos de hum taõ grande V aífallo , fc en
cerrou , e tomou luto por alguns dias , o que os 
Reys na6 coflumaõ fazer, fenaõ pelas pelfoas, que 
lhe fao mais chegadas em parentcfco , do que era o 
Marquez; porém a fua grande peífoa, e as muitas 
partes , e virtudes que nelle concorreraõ, o fazia5 
merecedor de taõ eílimavcl diíl.inça6 precifa nos 
Principes com femelh._antcs Vaífallos. Deíla efda• 
rrcida , e ta6 excelfa unia ó· nakeraõ os filhos fe• 
guintes: 

* 13 D. FERNANDO DE MENEZES, ~larquez 
de Villa-Real, de quem adiante fe faz mençaõ. 
- 1 J D. ANTONIO DE NORONHA, primeiro Con• 
de de Linhares, de quem fe tratará no f.11. 
·. D.HE~ 
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· Hijlori~ qenealogica, .. 
1 ~ D. HENRIQ.UR DE M.ENEzEs, que caíou com~ 

D. Maria de Menezes,. e a fua fuccelfa6 fe verá,no 
i.IIL -

IJ D. D10Go DE Nol,lONHA, Commendador 
môr da Ordem de Cqriíl:o, Alcaide môr de Obidos, 
Senhor dos direitos d~ Selir, fervio em Africa com 
o Marquez D. Fernando feu irmaõ, que o armou 
Cavalleiro no anno de 1450 com o qual fe achou na 
tomada de Targa, e Camist. Depois fendo man· 
dado para a Praça de Ceuta por ordem delRey 
por huma pendencia, que teve com hum Fidalgo , 
governando aquella Cidade Fernaõ Soares, e vendo 
a peífoa de D. Diogo nella, lhe quiz entregar o go
verno , que elle prudentemente naõ quiz aceitar, e 
depois governou a mefma Praça ; e voltando ao 
Reyno quando ElRey D. Manoel fuy a bufcar a 
Rainha D. Ifabel a Valença, foy D. Diogo hum 
dos Senhores nomeados para o acompanharem, co-

~..oes, Chronica deJRey mo diz na fua Chronica Damiaõ de Goes. Cafou 
D. Mmocl, filio'· cap. duas vezes a primeira com D Joanna de Meneze.~ 2+ ' . ' 

. filha de D. Rodrigo de Menezes, Commendador de 
Grandola, Mordomo môr da Rainha D. Leonor; 
e de D. Leonor Mafcarenhas , primeira mulher , de 
quem na6 teve fuccelfaõ. Cafou fegunda vez com 
D. Filippa de Ataide, filha de Alonfo de Herrera; 
Fidalgo Catlelhano, que veyo a eíl:e Reyno com a 
Excellente Senhora, filho de Pedro Garcia de Herre .. 
ra, Senhor de Ampudia, e de D.Joanna de Ataide, 
filha de Nuno Vaz de Catlello-Braµco, Almirante 

- de 
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de Portugal, Senhor do 13ornbarral, Alcaide môr de 
Moura, Monteiro môr delR.ey D. Affonf o V. e te;. 
ve duas filhas. 

14 D.JERONYMA DE NORONHA, herdei·· 
ra, a quem EIRey D.Joaõ III. no anno de 
1525 confirmou as merccs , que tinha de feu 
pay. Cafou com D: Affonfo de Lencaíl:re , 
que por efte cafamento foy Commendador 
môr da Ordem de Chriílo, como fe verá no 
Liv. VIII. 

14 D.CONSTANÇA DE NORONHA, foy Da· 
ma da Rainha D. Catharina · mulher delRey 
D.JoaóIII. e da Infanta D. Maria, Princeza 
das Allurias , com quem foy a Caflel1a; e por 
fua morte voltando para o Reyno cafou com 

· ·n.Joaõ de Menezes, ferimo Senhor de Can· 
tanhede, e foy íua fegunda mulher fein fuc-

. c~lfaó. . . 
1 J D. J OAÚ DE NORONHA, que foy Prior môr Chronica dos <;onegos 
S e d e . b e Ih IR Regr.parr • .i. hv.9. e. de anta ruz e 01m ra, e do once o de ey. JJ>. e 30. 

A Chronica dos Conegos Regrantes refere, que no 
dia que diffc a fua primeira Miífa a 28 de Agoíl.o de 
1485 a que EIRey D.Joaõ o II. affiíl:io, no tempo 
do Offi:rtorio lançou no prato da offerta huma ce· 
dula Real, que dizia: Façovos Arcehjfpo de Braga. 
Eu E/Rey. O que elle naõ aceitou porque havia de 
largar o Priorado môr, e que EIRey depois p1~oveo 
oArcebifpado no Cardeal D.Jorge da Cofia. EI-
Rey D. Manoel o quiz fazer Arcebifpo de Lisboa, 

para 
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J 9 8 Hfloria íjenealogic11 
para o que procurou que o Cardeal D. Jorge da 
Coíla renuncialfe nelle o Arcebif pado , o que naõ 
teve effeito , porque queria a renuncia do Priorad<> , 
de Santa Cruz para feu irmaõ D. Martinho da Cof
ta; porém D .J oaõ de Noronha o naõ quiz largar, 
e nem ella dignidade , }lem outras , em que efiava 
nomeado, chegou a lograr por morrer a 2 de Julho 

Souía, CataL e:r- d01 de 1) 06 antes de fe fagrar Biípo de Ceusa , e Primaz 
~r.;.s. e Car CICI, de Afriça, em que o PapaJulio II. o tinha provido 

no anno de 150) com o Capello de Cardeal do Ti
tulo de Ceuta, em que ElRey (que lho procurara) 
teve duvida no Titulo, querendo que o Papa lho 
mudaífe, e antes de voltar a repolla morreo D.Joaõ. 
Alguns N obiliarios lhe daó fucceílàõ , porém D. 
Luiz Lobo, a quem agora figo, lha naõ dá. 
. IJ D. JoANNA DE NORONHA, mulher de D .. 
Affonf o, Condeílavel de Portugal, cuja pofteridadc 
efcrevemos no Cap.VIII. ê· I. do Liv. III. pag.512 
della Obra. 

Dos filhos baít.ardos, que teve o Marquez, que . 
foraõ muitos , e de qué de alguns ainda fe conferva 
geraçaõ , refervamos tratar quando efcrevermos a 
Cafa de Noronha, pois naõ pertencem a eile lugar. 
. * 1 J D. FERNANDO DE MENEZES , nakeo no 

anno de 146} , e foy fegundo Marquez, e quarto 
Conde de Vil1a-Real, e Capitaõ, e Governador de 
Ceuta, f ucceífor ·de toda a mais Cafa de feu pay, ex· . 

Torre do Tombo, liv. cepto do Condado de Ourem, que EIRey D. Ma .. 
•·dos MyLtfoJ. u,c noel refiituhio à Cala de Bragança no anno de 1496 •. 
M~~ . . ~~ 
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N eO:e mefmo anno a 11 de Outubro.lhe mandou EI~ 
Rey palfar Carta, dlando em Torres-V édras, do 
· inefmo afientamento, ,que. tinha feu pay fendo Con• 
de , que ainda era vivo, · mas já Marquez de V ilia· 
Real , que eraõ duzentos e quarenta e dous mil e 
oitocentos e cincoenta e fcte reis , e depois com o 
titulo de Conde de Alcoutim fe lhe mandou paífar 
Carta em.J-' de Junho de 1497 com o mefino alfen. 
tamento ,. que tinha antes de fer. Conde. Em 2 j de 
Novembro do anno de.1496 lhe fez o dito Rey Goes, Chron. dc1Re1 

d F . ,. d AJ d r.. r. D. Manoel , parlo le merce e ronte1ro mor o garve, a me1ma 1or· "P. 11• 

te que o fora o In&nte D. Fernando, e em o 1 de 
·Setembro de 1499 efl:ando em Lisboa o fez Conde 
de Valença com o Senhorio da dita Villa, e do de . 
Caminha com a terra de V ala dares. F oy pelo feu Torre do Tombo' Itv. . • . •·dos Myil. pag.186, 
cafamento Senhor de Alcoutim, V11Ja que o mefmo 
Rey erigio em Condado a favor de D. Fernando, 
que até aquelle tempo naõ tinha titulo algum , e del-
la lhe fez doaçaõ de juro, e herdade para que os pri-
mogenitos defta Caía folfem Condes de Alcoutim .. 
Foy feita efta merce eftando ElRey D. Manoel em 
Muja a 1 5 de Novembro do anno de 1496 dizendo 
na Carta , . que lhe fàzia eíla merce pelos feus fervi-
ços, e pelo devido. em tpJe a nJs lze taô chegado; e af. 
fim era, porque a Marqueza D. Brites, mãy deA:e 
Marquez, era prima com irmãa da Infanta D. Brites, 
mãydelRey D. Manoel. Naõ (ócA:a, mas outras 
merces lhe fez ElRey pelos feus merecimentos, por· 

·!ue defde os primeiros annos o fervio o Marquez 
7om.V. Cc confe· 
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confeguindo reputaçaõ. No anno de J 490 cilahdd 
em Villa-Real, o mandou chamar ElRey D.Joaõ 
o II. a Evora, aonde entaõ refidia a Corte, para o 
mandar à Cidade de Ceuta , e eff:a foy a primeira 
vez, que foy a eíl:a Praça, onde fez nota veis entra.; 
das nas terras dos inimigos com tanto valor , como
fOrtuna, em que desbaratando· por muitas vezes o• 
Mouros, confeguio vitorias , com que fazia metno' 
ravel o feu nome, e aos Soldados utilizava com os 
defpojos, e ·quaíi fem perda da noífa gente, comó 
k: vio quando deu fobre a Villa de Targa, de que 
os Mouros timidos fe acolheraõ à ferra os que Pº" 
deraõ, e os de mais ficara ó mortos, e cativos, e de· 
pois dos Soldados fe utilizarem do faco , foy a Villa 
entregue ao fogo. N eíl:a occafiaõ fe acharaõ D •. 
Antonio de Noronha, D. Diogo, e D. Hcnri'lue 
feus irmãos , e a eíl:es dous ultimos depois da vitoria: 
armou Cavalleiros na prefença de muitos Fidalgos í 
e peífoas de diílinçaõ, que fe acharaõ neíl:a em preza 
taõ feliz , que nenhum da fua comitiva foy morto; 
nem ferido , com o que fe fazia ainda mais efiimavel 
nas acclamaçoens dos Soldados a fortuna do Gene· 
ral. N aõ def cançava o Marquez, porque como na 
guerra intereílàva o zelo da Religiaó, ainda fazia 
mayor o feu nome a gloria, e reputaçaõ das armas 
do feu Rey, e affim tendo avifado a D. Martinho 
de Tavora , Capitaõ, e Governador de Alcacel.9 
Ceguer , e a Manoel Peçanha , que mand.ava em 
Tangere., -determinou de dar fobre a Villa de Ca:
. ~w. 
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J!)isi , povoaçaõ grande, e forte, que com notavel 
esforço foy acometida , fem embargo de perigofas 
entradas , que o difficultavaõ; e acometendo-a pelo 
mais forte , peleijou com tanta conR:ancia , que os 
Mouros naõ podendo já fufientar o pezo do valor 
dos. noífos Soldados , defampararaõ o lugar , e fe 
acolheraõ aos montes, e brenhas, aonde ainda naõ 
ef caparaõ da furia dos Soldados , porque ou foraó 
mortos, ou cativos, porque a ferra eftava já occupa· 
da dos noíf os Soldados , e depois de faqueada foy 
queimada a povoaçaõ : dos noífos. acabara ó neR:e 
conflitlo cheyos de gloria lelfenta , e dos Mouros 
mais de quatrocentos, e forao cativos cem ; o def .. 
pojo foy grande, porque fe recolheraõ com muitos 
cavallos , beíl:as , e gados , e defpojos da Villa , que 
fe repartirao em Alcacer com goíl:o , e fatisfaçaó 
de todos; e D. Fernando depois das acclamaçoens 
com que era louvado dos Soldados, voltou para a 
Corte , onde ElRey com notaveis exprelfoens lhe 
agradeceo o bem que o fervira , e honrou com rin· 
guiares palavras os feus merecimentos. No Rey
nado delRey D. Manoel foy elle hum dos Senbo .. 
res , que o acompanharaõ quando foy bufcar a Rai
nha D. lfabel a Valença , e na romaria, que o mef. 
mo Rey fez a Santiago, o acompanhou; e querendo 
na comitiva ir encuberto , determinou que o Mar· 
quez fuífe o refpeitado por todos os da comitiva, 
para affim naõ fer ElRey conhecido. Finalmente 
foy o Marquez ornado de valor, prud.encia, autho· 

. Tom.V. Cc il tidade~ 
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ridade, e de todo o bom procedimento, e com tant 
ta honr.a, como fe vê naquella celebre Carta, que 
efcreveo a ElRey D. Manoel queixando-fe dopou. 
co que era attendido {eu irmaõ D. Antonio de No,. 
ronha (depois Conde de Linhares. ) N ella refere 
parte dos merecimentos dos feus antepalfados , 01 

feus fcrviços , e os de feu irmaõ D. Antonio para 
poder ef perar delRey , que naõ foífe outro V atrai• 
lo preferido a elle. EIRey lhe ref pondeo da for,
te) que moftra a eftimaçaõ , que merecia hum taó 
grande Valfallo. Finalmente fàleceo em Almeirim 
no anno de 152}, e jaz no Convento de S. Francif.. 
co de Leiria, para onde foy trasladado do Capitul() 
de S. Francif co de San tarem, em· que efteve depofi• 
tado. Cafou com D. Maria Freire levado mais da 
indinaçaõ, do que da vontade do Marquez feu pay: 
era filha unica, e herdeira deJoaõ Freire de Andra. 
de, Senhor de Alcoutim, Apofentador môr daCa• 
fa Real, e de D. Leonor da Sylva, filha de Pedro 
Gonçalves 1\tialafuya, Védor da Fazenda delRey D• 
Joaõ o 1. e neta deJoaõ Freire de Andrade, Senhor 
de Bobadella, do J ui gado de Lagos, de Travanca, 
e de Covas, e de D. Catharina de Soufa, filha de 

ChanccBar. dcJRcy D. Martim Affonfo de Soufa , Senhor de Mortagua , 
Joaõl, liv. 1' pag • .iJ. bifneto delRey D. Affonfo III. e bifneta de Gomet 

Freire de Andrade, Senhor de Bobadella, de Tra., 
vanca, doJulgado de Lagos, e Covas, com todas 
·as fuas jurifdicçoens , e Padroados, de que lhe fez 
merce BlRey D.Joaõ o 1. a 24. de Mayo de 1424, 

. ede 
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e de fua mulher D. Leonor Pereira, Dama da Rai· 
nha D. Filippa, filha de Alvaro Pereira, Marichal 
de Portugal, Senhor da Terra da Feira , o qual era 
filho de Nuno Freire de Andrade, Mefire da iníig .. 
ne Ordem Militar de Chriíl:o, defcendente por va
rorua da Familia dos Andrades de Galiza, que nefl:e 
Reyno foy pelfoa de grandes merecimentos, como 
fc ·vê na Hiíl:oria daquelle tempo: defie matrimonio 
nafceraõ: · 
· 14 D. PEDRO DE MENEZES, terceiro Marquez 
de Villa-Real, fegundo Conde de Alcoutim, e de 
Valença , quinto Capitaó General proprietario de 
Ceuta, e Senhor de Almeida. Foy erudito, como 
fe vê nas Obras de Cataldo Siculo , onde fe lem di. 
verfas Cartas para o Marquez, entaó Conde de AI. 
coutim , em que louva a fua eloquencia qa lingua 
Latina affim na profa, como no metro, e em hum a 
lhe diz : N on jõli1m te no/fratlbus P oetis preféro , .ftd 
veteribus illis comparo. Foy hum dos ~ais infignes, 
e valerofos Capitães do feu tempo , como moíl:rou 
quando affiíl:io governando a Praça de Ceuta , em 
que confeguio muitos triunfos. Cafou com fua 
prima com irmãa D. Brites de Lara, de quem fica 
já efcrita a fua efclarecida pofieridade no Liv. III. 
Cap.VIII. pag. ~14, e agora f6 apontamos, que lhe 
toca o fangue da Sereniffima Caía de Bragança por 
efta parte. · 

14 D.JoAÕ DE NORONHA, que fervio em Afri· 
ca , e foy Capitaó de Ceuta , que governou com 
.. . _ grande 
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Hijlori4 <jeneAlogic~ · . 
. grande reputaçaó, e valor no anno de 1 ;20. Fo~ 

morto na guerra pelos l\Iouros em 16 de Agoílo de 
15 24, e fendo recolhido à Cidade, jaz na Cathedral 
~ella ; naó cafou, mas teve baftardos: 

1) D. ANTAÕ DE NORONHA. 

1; D. ANDRE' DE NORONHA, dos quaes 
adiante diremos. 

14 D~ NuNO ALVARES DE NORONHA, que fer. 

vio em Ceuta, e f oy Governador daquella Praça, e 
Mordomo môr da Rainha D. Catharina , mulher 
delRey D.Joaõ o III. de quem foyVédor da Fa· 
zen da. Cafou com D. Maria de Noronha , filha 
de D. Martinho de Cafiello-Branco, primeiro Con
de de Villa-Nova, e da Condeífa D. Meda de No· 
ronha, e morreo fem fuccelfaõ. Jaz enterrado na 
Capella da invocaçaó da Cruz do Convento do Car
mo de Lisboa, junto com fua mulher, que elles fi. .. 
zeraó , e dotaraó, e no Epitafio fe lhe dá o appelli<t 
do de Pereira. 

* 14 D. AFFONSO DE NORONHA, de quem 
adiante fe dirá. 

14 D. LEONOR DE NORONHA, foy Senhora de 
exceJlentes virtudes , erudita nas humanas, e Divi
nas. letras, verfada em diverfas Jinguas, difcipula do 
Meftre André de Rezende, e para ella, e feu irmaõ 
o Conde de Alcoutim compoz a Àrte da Gramma .. 
tica, que imprimio em 1 )4º· Foy ornada de muita 
erudlçaó , e piedade, como mo{lrou nas Obras , que 
!Efcreveo; a Caber: a elegante traducçaõ de Latim ern 

J!ort"' 
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:P'ortuguez das Eneidas ele Marco Àntonió Sahelico; N~nea de Lea&, fll~ 
.J • • r. d r. . . . ,., · cnp. de Portug. e. ~O. ...,_as quaes a primeira, e 1egun a 1e 1mpr1m1rao no 
annO de 1) )} , e as OUtras fe COntervaÓ manufcritas. )ardimd~Portog0 iluDM. 
Tratado da Hj/loria de] ob; que imprimio no fim da 1 JJ. . . . . .. : 
Eneida. Hum Tratado em que fe contém tres Cardofo AgioJ. Lufir; 

' . aom. 1. pag.4544 
Meditaçoens, a que ajuntou huma breve declaraçaô 
do Padre N oífo. Tambem imprimio no anno dd · 
1 5; 2 hum livro intitulado Principio da no/fiz Redemp• 
faÔ , que trata das vidas de Chrillo, e da Virgem 
Maria , pelo que he louvada por muitos Efcrito• 
res. D." Nicoiao Antonio na Bibliotkeca HifPanicti 
lhe faz hum merecido elogio, e o Doutor Duart(J 
Nunes de Leaõ , e outros; é ainda mais, porque vi• 
vendo em perpetua catlidade. acabou com opiniaõ. 
de virtude no anno de I )6J contando fetenta e cin.: 
co de idade' e della ra~ mençaõ ' como de pelfoa 
infigne em virtude, o Licenciado Jorge Cardofo no· 
Agiologio Lufitano entre os Santos , e V aroens il-
luíhes em fantidade no dia 17 de Fevereiro. Jaz 
rio Molleiro de S. Domingos de Santarem na Ca .. 
pella deJefus, onde fe lê elle Epitafio: 

Aqui j a{ 'D. Leonor de J{ oronha, 
filha de 'D. Fernando de Menez.e1 , 
Jegunrlo Marque?\. de /lilla-7{eal, e 
tia Marque{a'D. Maria Freire, que 
faleceo fem caf ar de idade de fetentti 
e cinco annos no dt M. V. LXIIJ. . 

,.. D.AFFON· 
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Tori'e doTombo, Jiv. * 14 D. AFFONSO DE NoaoNBA, naíceo fi~ 
46• da C!tanccl. dei· lho quarto do fegundo Marquez de Villa-Real · foy Rcy D.Joao 111. fo46. . ' 
r: . · . 6 0 Apofentador môr delRey D.Joaõ o III. de que te· 
""'ª"ª"Aia cort.tom, c _rr. d Lº b d F . d 
•· part.J. ç.g. ful • .1 so. ve arta pana a em 1s oa a 1 J e evere1ro e 

15 2 5 ; depois parece, que vendeo eíl:e offido com fa. 
culdade Real a Lourenço de Soufa da Sylva. Foy. 
Commendador das Olalhas, de S. Miguel da Guer
ra, e S.Joaõ da CaClanheira na Ordem de Chrillo. 
Governou muitos annos com grande. reputaçaõ a 
Praça de Ceuta por feu irmaõ, onde entrou no an .. 
no de IJ}S: della o chamou EIRey para V.ice-Rey 
da lndia no anno de 1 $49 para o que lhe fez algu
mas merces. Sahio de Lisboa a J de Mayo de 15 50 
com quatro naos além de hum Galeaõ, que naõ ef. 
tava prompto, mas logo o feguio, e f uppoflo levou 
trabalhofa viagem chegou a Ceilaõ no fim de Ou'! 
tubro , e paífou a Cochim , aonde o Governador 
Jorge Cabral lhe entregou o governo da India, de 
que foy o quinto Vice-Rey, e nos Governadores o 
d.ecimo fetimo daquelle Eílado, que regeo com def. 
interelfe quatro annos com alguns profperos íuccef·. 
fos dectruindo huma Armada dos Turcos, e confe
guindo gloriofo nome voltou pobre ao Reyno , e 
foy ultimamente Mordomo môr, e Governador da 
Cafa da Infanta D. Maria, filha delRey D. Manoel. 
Jaz no Mocteiro de S. Domingos deSantarem. Ca· 
(ou com D. Maria de Eça, filha que veyo a fer her• 
deira de Fernaó de Miranda, e de D. Catharina de 
Eça 2 e tivc_raõ os filhos íeguintes : 

D. FE&• 

oigitized byGoogle 



Ja Cafa 'R.eal Portug. lliü. Y 1. d o 1 
1 S D. FERNANDO DB NORONHA , qt.Je tenda 

fervido com· feu pay em Africa , e depois na India1 

onde foy Capita6 môr de huma Armada de vintd 
einbarcaçoens , foy invernar a Cochitn parà fegurar 
aquelles mares , donde depois voltou com o Vice.;.: 
Rey D. Affonfo de Noronha, feu pay, quando fe2J 
a guerra ao Rey de Chumbe, e em ditetfas occa4 

ftoens em que moílrou prefUmo , e valor; e vol tan•· 
do ao Reyno com feu pay, a Rainha D. Cathari-* 
na, que governava na menoridade delRey D. Se• 
baA:iaõ, o mandou governar Ceuta por appref enta~ 
çaõ do Marquez de Villa•Real D. Miguel, feu pri• 
mo; depois de governar eíla Praça voltou a Portu.o 
gal , aonde faleceo , e jaz no Moaeiro de S. Do• 
mingos de Lisboa na Capella de N olfa Senhora da 
Rofario , que f ua fegunda mulher. comprou , e or• 
nou para fua fepultura. Foy Senhor das Villas de 
Maceira , e Serém , Commendador de Rio-Torto, 
e das Olalhas na Ordem de Chriíl:o. Cafou primei
ra vez com D. Maria de Vilhena, filha de Manoel 
Tclles de Menezes, Senhor de Unhaõ, e de D .. 
Margarida de Vilhena. Cafou fegunda vez com 
D. Antonia de Mendoça , que depois de -viuva foy 
Freira no .l\ilollelro da Efpera:nça de Lisboa, filha 
de Manoel de Mello Coutinho , Commendador de 
Torrados na Ordem de Chriílo, e de outras Com· 
mendas, Veador da Cafa da Princeza D. 1\ilaria ,. 
mulher delRey D. Filippe II. e de D. Maria de 
Mendoça , filha · de J otge de Mello , Monteiro 

Tom.V. Dd môr 
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q. o 8 · HijloriA <jenealogicA 
môr do Reyno , e de nenhuma teve filhos. 
. 15 D. MIGUEL DE NORONHA, com que fe con• . ' tmua. 

15 D. J OAÓ DB EçA , tomou o appellido de lua 
mã y, foy Clerigo , e Conego de Ceuta , e teve ou• 
tros Beneficias. 

1; D.JoRGE DE NORONHA, que foy filho quar· 
to ; foy Commendador na Ordem de ChrHlo , fer
vio em Ceuta huma Commenda fendo alli Capitaó; 
e tornando ao Reyno voltou a Ceuta em tempo do 
Marquez D. l\1anoel, fcu primo, primeiro Duque 
de Villa-Real. Neff:a Praça eíl:eve alguns annos, 
e palrou com EIRey D. SebaA:iaõ à Africa no anno 
de 1578, e naõ fe achou na batalha por ficar doente 
em Arzila. Cafou na Ilha Terceira com D. lfabel 
de Mendoça, filha herdeira de Antaõ l\ilartins Ho· 
mem , Capita ó dona ta rio da Villa da Praya, e de 
D.Joanna de Mendoça, de quem naõ teve gcraçaõ; 
a qual Capitania por morte de feu pay deu EIRey 
D. Filippe a D. Chriflovaõ de Moura, primeiro 
Marquez de Caílello-Rodrigo, dando à dita D. 
lfabel , e a fua irmãa D. Clemencia de Noronha 
20 o U ooo de tença a cada hum a. 

1; D. CATHARINA DE EçA, Dama da Rainha 
D. Catharina. Cafou com D. Rodrigo de ~IelJo, 
primogenito do fegundo Marctuez de Ferreira, fem 
(ucceífaó , como fe dirá em feu proprio lugar 110 

Liv. IX. 
* t; D. MIGUEL DE NORONHA, que foy o 

o feguo-
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ícgundo filho de D. Aff"onfo de Noronha; por mor
te de feu irmaõ D. Fernando de Noronha fucce· 
deo na Caía de feu pay; foy Commendador de Ola· 
lhas , da Caftanheira, e de S. Martinho de Ranha
dos na Ordem de Chrifto, do Concelho delRey D. 
Sebaftiaõ , e hum dos quatro Coroneis, que o mef
mo Rey nomeou para levantar gente para a facçaõ 
de Africa, e com elle fe achou na batalha, em que 
foy cativo , e hum dos cinco Fidalgos , que fora6 
eleitos para tr~tar do refgate dos outros Fidalgos, 
que efl:avaó cativos, entrando no numero dos oiten
ta. Foy Apofentador môr delRey D. Filippe IL 
e nomeado Capitaõ, e Governador de Ceuta; mor
reo apre.lfadamente, e jaz no Mofteiro de S. Domin· 
gos de Santarem. Cafou com D.Joanna de Vilhe
na, que depois de viuva foy Freira na Annunciada 
de Lisboa, filha de D. Francifco Coutinho, Com
mendador da Ilha de Santa Maria, que fe achou na 
expediçaõ de Tunes acompanhando o Infante D. 
Luiz, e de D. Filippa de Vilhena, filha de D. Dio· 
go Lobo, Baraó de Alvito, e tiveraõ eftes filhos. 

* 16 D. AFFONSO DE NORONHA. 

16 D. Luiz DE NORONHA, que paífou à lndia 
no anno de 1597, e depois de embarcar no anno fe
guinte na Armada do Malavar , de que era Capitaó 
môr D. Luiz da Gama, voltou a Goa, onde morreo. 

16 D. F1LIPPA DE VILHENA, foy Dama da In
fanta D. Ifabel Clara Eugenia , filha delRey Filip-
pe II. de.Caflella, e morreo fem eílado. -
• .-Xom.v. Dd ii D. CA.· 

/ 
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16 D. CATHARINA DE EçA, que fendo de ida. 
de de quatorze annos, e dotada de muitas panes 
faleceo em Santarem do terrível mal de pefie •. 

16 D. FRANCISCA DE VILHENA, Freira na An· 
nunciada de Lisboa. 

* 16 D. AFFONSO DE NoRONHA, foy Com. 
mendador das Commendas de S.J oaõ da Cailanhei· 
ra, S. Nicolao de Cabeceiras de Baílo, Santa Alaria 
de Belmonte, S. Salvador de Peúa-Mayor, e da$ 
Olalhas na Ordem de Chriíl.o, e depois de ter ler• 
vido varios poílos nas Armadas fuy Capitaõ rr.ôr das 
naos da India no anno de 1597, a qual viagem fez 
com felicidade, e voltando ao Reyno no de 1599 
occupou o poff:o de General da Armada na oca• 
fiaõ, que fe entcndeo, que a Armada de Hollanda, 
e Zellanda vinha a eíle Reyno ; e fendo occupado 
nos Governos das Praças de Tangere, e Ceuta per· 
to de dez annos, em todo o leu tempo na6 teve in• 
felicidade alguma: na expediçaó de Larachc quan• 
do fe tomou, fe deveo muito à fua induíl:ria, e tra· 
balho, fazendo grandes defpezas com as tropas llefi 
panholas , que teve em Tangere para aquella foc
çaõ; aos filhos de .l\tluley Rey de Fez tratou com 
grandeza moílrando em tudo a do feu animo vale· 

Afia Port. rom+ parr. r. UI . fc d d v· R d i· cap.u. foi. 367• ro10. umamente en o nomea o ice- ey a 
lndia no anno de 1621 para onde partio em 29'clc 
Abril , na6 chegou a governar por arribar com a 
Armada a Lisboa. Foy do Concelho de Efiado 
delRey Filippe IV. e morreo em Madrid.· Caí~ 

com 
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i,com·D. Archangela Maria de Portugal; filha de D. 
Pedro de Noronha, fetimo Senhor de Villa-V er ... 
de, e de D. Catharina de Ataide fua fegunda mu• 
~er, e teve a filha, e filho feguinte. 
. 17 D. JoANNA DE NoaoNHA, que foy Dama 
da Rainha D. Margarida de Aufiria. Cafou em 
Caflella com D. Luiz Carrilho de Toledo, primei .. 
ro Marquez de Carraçena, Conde de Pinto, Ga. 
vernador de Galiza, Vicc-Rey de Valença , do 
Concelho de Eftado, e Preíidente do Concelho de 
Ordens , de quem foy fegunda mulher fem fuccef.. 
faõ. 

* 17 D. MrouEL DE NORONHA, (uccedeo na 
Cafa de feu pay , e foy quarto Conde de Linhares, 
Senhor de Fornos, Algodres, e Penaverde, Alcai• 
de môr de Vifeu , e Commendador de N oudar , e 
Barrancos da Ordem de Aviz, tudo por nomeaçaõ 
de D. Fernando de Noronha, terceiro Conde de Li· 
nhares, primo fcgundo de feu avô paterno, por ca• 
far com fua fobrinha, e neta de D. Antonio de i\le· 
nezes feu primo com irmaõ. Occupou grandes lu• 
~ares, porque foy Governador, e Capitaõ General 
da Praça de Tan~ere, do Concelho de Eíl.ado de 
;J:lortugal, Gentilhomem da Camera delRey Filip· 
pe IV. General da Armada do mar Oceano, e Ge· 
neral das Galés deSicilia, e das de Hefpanlta, Vice· 
R.ey da lndia, vigeíimo feptimo dos que tiveraõ ef. 

T . 1 ir. à }} Eª d d 6., Faria Ali.1 Porr. tom.~· te 1tu o; e panou que e na o no anno e 1 -9, parc.4- 'ªP•ª· foL4, 1• 
'iue governou feis annos, hum mez, e dezafetc dias 

em 
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21 z . HfloriA qenealogit~ 
em que moflrou valor, e prudencia; foy notado de 
fevero, fofreo algumas fem razoens ~a atrevida ma-. 
lida , ·ou da inveja·, naõ merecidas da grande quali• 
dade da fua peff oa , nem dos feus coílumes , e m~ 
nos pelo governo ; etn que foy vigilante , deixando 
na Cidade de Goa monumentos do feu cuidado, e 
Religiaõ. Voltou a Portugal no anno de 16}), e · 

· paffou à Corte de Madrid , e fendo bem recebido 
dos Re.ys, foy murmurado dos mais por ter appre.; 
funtado a EIRey hum cinto, ou tranfelim de dia· 
mantes, e à Rairtha humas arrecadas . de cabaças , e 
perolas de grande valor. Succedendo a Acclama· 
~ao em Portugal ficou no ferviço de· CafleUa : El
Rey Filippe IV. o fez Marquez de Gijon, e Du· 
que de Vifeu; e faleceo em l\iadrid pelos annos de 
1647. Das culpas, que lhe arguiraó, corre impref. 
fa a defenfa , e a honrada fentença , que teve , e a 
que he mais gloriofa à fua memoria , fuy a que fe 
deu no juizo da Coroa , em que fe julgou, que cUe 
fora fempre b_om Portuguez, naó tomando as armas 
contra o Reyno, para onde naó pode voltar de
pois da Acclamaçaõ, e que affim devia a Coroa a 
teus fucceífores as legitimas, que pertenderaõ, que 
com effeito fe mandou pagar ao Conde de Sarzedas, 
feu defcendente. Cafou com D. Ignada de M~ 
nezes e V afconcellos, filha de D. Pedro de Menc• 

· zes, Alcaide môr de Vifeu , e de D. Maria de V af. 
concellos , e tiveraó os filhos feguintes: 

1 S D. AFFONSO DE N OR.ONHA, que morreo mcc. . 
nino. D. Fu. 
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* · · 1 S D. FERNANDO DE NORONHA, Duque 

de Linhares. 
18 D.JERONYMO DE NORONHA, ficou com feu 

pay em Caftella , e fervio com reputaçaõ lendo Ca· 
pitaõ Governador das Guardas do Archiduque Leo• 
poldo Guilhelmo de Auílria, Governador de Flan
dres. EIRey Filippc IV. lhe deu o Titulo de Con. 
de de Caílel-Mendo, e depois da paz com Caftella 
voltou a Portugal, e morreo em Lisboa em 3 de De .. 
zembro de 1668. N aõ ca{ou, mas teve tres filhos 
naturaes, que ficaraõ em Caílella, e huma filha Frei" 
ra na Annunciada de Lisboa, chamada D. lgnacia 
Severina de Santa Roíã. 

18 D. PEDRO DE NORONHA, que foy o quarto 
na ordem do nafcimento, a quem o amor da patria 
obrigou a deixar feu pay, e irmãos em Caflella, pa .. 
ra .ter parte na fua defenfa: foy Capitaó de Cavallos 
na Provincia de Alemtejo, e morreo folteiro da fe"" 
rida de hum tiro de cravina, que lhe deraõ huma 
noite em Lisboa ; era valerofo , geralmente bem. 
quiA:o, e naõ catou. 
. 18 D. AFFONSO DE NoRONHA, filho quinto, 
foy Cavalleiro da Ordem de S.Joaõ de Malta; paf. 
fou com feu irmaõ para Portugal, fervi o no Brafil, 
e voltando para o Reyno morreo eni hum comba .. 
te com os HoHandezes, queimando-fê o feu navio. 
. * 1 s D.ARCHANGELA MARIA DE PORTUGAL, 

Condcífa de S.Joaõ, adiante. 
* 18 D.MARIAÁNTONIA DEVASCONCELLOS, 

Condeílã de Sarzedas, adiante. · D. 
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1S D.JoANNA DE NoaoNHA, Freira no Mor.. 

teiro da Annunciada de Lisboa da Ordem de S. Da• 
mingos. 

18 D. F1L1PPA MARIA DE NollONHA, Freira 
no Mofteiro de S. Domingos o Real de Madrid. 

18 D. M ARIANNA DE N OR.ONHA· , ilkgitima , 
Freira na Annunciada de Lisboa. 

* 18 D. FERNANDO DE NORONHA, que fuc· 
cedeo na Caía. Sendo muito moço fervio na lndia, 
fendo feu pay Vice-Rey; foy ferido em Mombaça, 
e fe achou em Surrate contra os Hollandezes : por 
morte de feu pay foy quinto Conde de Linhâres , 
que ElRey Filippe IV. Jhe elevou ao Titulo de 
Duque d.e Linhares para lhe recompeníàr com as 
honras de Grande de Hefpanha, e com outras mer.t 
ces a renda da Cafa , e Condado , que perdera em 
Portugal ; foy feu Gentilhomem da Camera, e .fer .... 
vindo contra a fua patria foy morto na batalha das 
Linhas de Elvas em 14 dejaneiro de 1659. Cafou 
.em Madrid no anno de 16 ~ 7 com D. Marianna da 
Sylva, Dama da Rainha D.lfabel de Borbon, filha 
de D.Manrique da Sylva, primeiro Marquez de Gou· 
vea, e da Marqueza D.Joanna deCafiro, fua fegun· 
da mulher, e deíle matrimonio nafceraõ efies filhos. 

19 D. M1GUEL DE NORONHA, nafceo no anno 
de 1645. Foy fegundo Duque de Linhares, Grande · 
de Hefpanha, e pelo feu cafamentoConde de Sinar· 
cas, i\-1arquez deSot,e.Vifconde deChelva no Rey· 
no de Valen~a. Foy Eflribeiro môr da Rainha D~ 

Muian· , 
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Marianna de Baviera , e morreo fubitamente em 
Toledo no mez de Agofto do anno de 1701 fem 
deixar f uccefiàõ. 
Cafou em 19 de Abril de 1674 com D. Lucrecia da 
Sylva Ladron Villa-Nova e Ferrer, que nafceo no 
primeiro de Mayo de 16 j4; e foy Dama da Rainha 
D. l\farianna de Auftria, a qual por morte de fua 
irmãa D. Marianna Barbara , quarta Condefià de Si· 
11arcas , &e. fem fucceífaõ, tendo cafado duas vezes, 
a primeira com D.Joaõ Guilhen de Palafox e Car
dona , filho herdeiro do Marquez de Ariza, e a fe
gunda com D. Antonio Coloma Borja e Pujadas , 
icrceiro Conde de Ana, Marquez de N avarrês, &e~ 
Eraõ filhas de D. Gafpar Ladron d~ VilJa-Nova e 
F errer , terceiro Conde de Sinarcas , Vifconde de 
Chelva, Senhor das Baronias de Sot, e Quartel no 
Reyno de Valença, em cuja Caía veyo a fucceder · 
D. Lucrecia, e foy quinta Condelfa de Sinarcas, 
Marqueza de Sot, e Camereira môr da Rainha D. 
Marianna de Baviera, em cujo ferviço morreo em 
Bayona no anno de 1729 fem f uccellàõ. 

19 D. MANRIQ.UE DE NORONHA, que foy Ca
pitaõ General da Coíla de Granada, e morreo íol
teiro no anno de 169J. 
· 19 D.JosEPHANTONIODENORONHA, quefe· 
guio a ·vida Ecclefiaíl:ica , e foy Conego , e Deaõ 
de Murcia, Prebendas, que renunciou com defejo 
de outro eA:ado, e efteve contratado para cafar com 

D. Maria Luizá de iumga, fexta Marqueza de Bai· 
'.· ~om.V. iEe dos> 
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HzjloriA qenealogicA 
des, Condeífa de Pedrofa , viuva de D. Francifco 
:Belchior de A vila. e Zuniga , Marquez de la Pue· 
bla, e de Loriana; porém na6 teve effeito por mor· 
rer efla Senhora antes de fe effeituarem as vodas .. 

19 D. JoANNA DE NoaoNHA, cafou com D. 
Agoflinho de Lencaílre, Duque de Abrantes, de 
cuja fucceífa6 fe dirá no Cap. XI. do Liv. XI. e na 
lüa f ucceífa6 recahio o Titulo de Duque de Linha
res. 

J 9 D. IGNACIA DE NORONHA. 
19 D. M1CHAELA DE NORONHA. 
19 D. MARGARIDA DB NORONHA. 
19 D. MAR.IA THERESA DE NORONHA, todas 

Freiras em S. Domingos o Real de Madrid. 
19 D. FILIPPA DE NoRONHA, ,e 
19 D.JosEFA DE NoRONHA, Freiras no Moí. 

teiro das Carmelitas Defcalças de Santa Anna de 
Madrid. 

* 1 s D.ARCHANGELA MAlllA DE POllTUGALt 
filha primeira de .D. Miguel de Noronha, e de D. 
Ignacia de Menezes de V afconcellos , quartos Con1! 
des de Linhares, efleve concertada para cafar com 
D. Jeronymo de Ataide, fetimo Conde de Atou .. 
guia , o que naõ teve effeito , e cafou com Antonio 
Luiz de Tavora, fegundo Conde de S.Joaõ da Pef
queira , Senhor de Mogadouro , Paredes , Penela ; 
Cedaveira , Ordea , Camudaes, Paradela , Tavora, 
Valença, Cafianheiro, e outras Villas, ·Alcaide môr 
de Miranda,_ Commendador de S. Mamede de Mo. 
·· _gadou. 
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gadouro na Ordem de Chrifio, decimo fexto Se, 
nhor da Cafa de Tavora, huma das mais illuffres de 
Hefpanha, e taõ antiga , que della, e do principio 
do Reyno temos igual noticia: faleceo no anno de 
1654, e ddle mauimonio teve: 

* 19 . Luiz ALv.AR.Es DE TAvou, Marquez 
de Tavora, adiante. 

* 19 MIGUEL CARLOS DE T AVOR.A, Conde 
de S. Vicente. 

* 19 FaANasco DE T AVOl\A, Conde de Al· 
vor. 

19 D. !GNACIA. nE MEN~ZES, que cafou com 
D. Luiz de Portugal, fexto Conde de Vimiofo 1 co• 
mo diremos .no Cap. VIII. do Liv. X. 

19 D.LEONOR. DE TAVORA; Religiofa noMol· 
teiro do Sacramento deib Corte. · 

* 19 Luiz ALVARES DE TAVORA, primeiro 

Marquez de Tavora, terceiro Conde de S.Joaõ, 
decimo fetimo Senhor da Cafa de Tavora de Mo
gadouro , &e. nafceo em 7 de Março do anno de 
·I6J4. Foy Gentilhomem da Camera do Infante 
D. Pedro, do Concelho de .Guerra delRey D. Af. 
fonfo VI. General da Cavallaria das Provindas de 
Entre Douro e Minho , e Traz os Montes , Mef. 
tre de Campo General da dita Provinda, e ultima
mente Governador das Armas da Provinda de Traz 
os Montes. Servia na guerra ·com valor, reputa· 
çaó , e feliciffima fortuna , fendo hum das V aroens 
Íinalados do feu tempo , que em obfequio da patria 
. . . Tom. V. Ee ü tantat 
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tantas vezes foube arrifcar a fua peifoa para a~ 
gloriofa. O Principe Regente D. Pedro o creoo 
Marquez em premio dos teus grandes ferviços por 
Carta de 18 de Agoflo de 1669 , e lhe fez outras 
merces devidas à füa peífoa, e à reprefentaçaó da 
fua Cafa: morreo na noite de 2 J de Novembro do 
anno de 1672. Seu grande amigo o Conde da Eri,. 
ceira D. Luiz de Menezes fez hum Compendio Pa· 
negyrico da vida do Marquez, que fe imprimia com 
obras· metricas no anno de 167 4, e depois na f ua ·ad·· 
miravel Obra do P~rtugal Re/laurado traz as .fuas 
operaçoens :l\'lilitares, coma boa parte da fua Hif
toria. Caíou no anno de 16 J J com D. lgnacia dé 
Menezes fua prima com irmãa, filha primeira de D• 
Rodrigo da Sy lveira , primeiro Conde de Sarzedas, 
e da Condeífa D. Maria de Menezes e Vakoncel~ 
los , e nafceraó defle matrimonio : 
, * 20 ANTONIO Luiz DE TAVORA, Marqueã 
de Tavora. 

20 Ruv PmEs DE TAVOllA, PorcionH\a do 
Collegio de S. Pedro de Coimbra, de profilfaõ Ca
nonifla, e bom Letrado. F oy Abbade de Caffellc>.. 
Branco, e Arcediago de Neiva na Sé de Braga. 

20 BERNARDO DE TAVOR.A, Religiofo da ar. 
dem dos Eremitas de Santo Agoftinho, Doutor em 
Theologia, e Cathedratico na Univerfidade de 
Coimbra, de muitas letras, e virtudes. 
. 20 Lmz DE T AVOllA , que nafceo pollhumo, 
e mQrreo de bexigas na ;R~ligiaõ . dos Prégadores; 
. _ . ; . . . . ·. 1êndo 
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indo pupilo, e outros, que &leceraõ de tenra ida~ 
GC. . 
. it. 20 D. MA1uAJosEFA DE TAvou, Con.. 
ddfa dos Arcos. 

-tt 20 . D. lGNEZ CATlliR.INA DE TAvORA, ca• 

fou com feu tio Francifco de Tavora , Conde de 
Alvor, adiante. 

20 D . .All.cHANGBLA DÉ TAVOllA, Religiofa 
mo · Motleiro da Annunciada de Lisboa da Ordem 
de S. Domingos. · , 
. 20 D. LEONOR THOHASIA DE T AVORA, cafo.u 
com Triff:aó Antonio da Cunha, Senhor do Morga ... · 
do de Payo Pires. A fua fucceífaõ fe dirá no Cap4 
III. t· I. ·do Liv~ X. 

* .20 ANTONIO LUIZ DE T AVORA , naíceo nó 

anno de .16$6, foy fegundo Marquez de Tavora, 
quarto Conde de S.J oaõ ,. decimo oitavo Senhor em 
:Baronia das Villas de Tavora, Valença do Douro , 
Paradella , e Caílanheiro , patrimonio da Cafa do 
Tavora, Senhor de S. Joaõ da Pefqueira, Penas• 
Royas , Craff:o-Vicente , Alfandega , Mirandela , 
Mogadouro, Lordello, Alijo, Favayos, e Honra de 
Gallegos , em que fe comprehendem cento e dous 
Lugares,· Alcaide môr da Cidade de Miranda, Pa· 
droeiro do Moíleiro de S. Pedro das Aguias da Or• 
dem de S. Bernardo, e do Moff:eiro de S. Francilco 
.do Mogadouro, e. da Mifericordia da dita Villa, das 
..Ahbadfas de S. Vicente lle Vinhaes, de S. Martinho, 
de Santa l\tlaria a Velha de Caftello-Branco , de S. 

.. Pedro 

• 
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Pedro da Bem Pofta, de S.Joaõ Bautifla de Tavo .. 
ra , e de vinte e dous Curados annuaes , e Commen• 
dador de Santa Maria a Velha de Caílello.Branco .. 
Servio na guerra contra Cafiella, e foy Meftre de 
Campo de hum terço· de Infantaria , e Tenente 
General da Cavallaria de Traz os Montes ; morreo 
a S de Fevereiro do anno de 17~11..- .Cafou em 2 de 
Junho de 1676 com D. Leonor de Mendoça, filha 
de Henrique de Soufa Tavares, primeiro Marq~z 
de Arronches, terceiro Conde de Miranda, do Con· 
celho de Eff:ado, e Guerra, e Governador da Re• 
laçaõ do· Porto , &c. e da Marqueza D. Marianna 
de Caff:ro, e nafceraõ deíl:e matrimonio : 

* 21 Luiz BERNARDO DE TAVORA, Conde 
de S.Joaó. 

21 HENRIQUEV1cENTE DE TAVORA, nafceo a 
2J de Agoílo de 1678. Foy Porcionifta do Colle• 
gio de S. Pedro , Doutor em Canones na U niverft
dade de Coimbra , onde foy Oppofitor às Cadeiras 
delles, Deputado do Santo Officio da Inquifiçaõ da 
dita Cidade , Abbade de Vinhaes, appreíêntaça6 da 
Cafa de Tavora, Sumilher da Cortina, e he Thefou. 
reiro môr da Santa Igreja Patriarchal. 

21 BER.NARDO DE TA. voaA , que naíceo do 
mef mo ventre com Hemique, e viveo pouco tem· 
po. . 

12 BEllN AR.DO DE T AVOR.A (outro) nafceo a 
1; de Novembro de 1680, e morreo de curta id~ 
de. } 

D.MA .. 
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21 D. MARIANNA THERESA DE TAVORA, nat; 
ceo a 18 de Outubro de 16 S 1. Cafou com D. J e
ronymo de Ataide, decimo Conde de Atouguia, 
como fe dirá no Cap. V. do Liv. VIII. · 

21 MIGUEL DE T AVORA , nafceo a 9 de N ~ 
vembro de 168} , he Religiofo da Ordem dos Ere
mitas de Santo Agoí:linho, Lente de Theologia na 
U niverfidade de Coimbra, e foy Provincial da f ua 
R.eligiaõ , onde fe diflingue em letras , e virtudes. . 

21 D. IGNACIA RosA DK TAVORA, nafceo a 
10. deJaneiro de 168;. Cafou com D. Martinho 
Mafcarenhas, terceiro Marquez de Gouvea, coma 
fe dirá no Cap. III. do Liv. VII. 
· .21 D. BERNARDAj OSEF A DE T AVORA , nafceo 
a J 1 de Novembro de 1686. Cafou a primeira vez 
com feu tioJoaõ Alberto de Tavora, terceiro Con
de de S. Vicente , e por fua morte com D. Rodri• 
go da Sylveira , Conde de Sarzedas, como diremos.· 
- 21 FRANCISCO XAVIER. DE T AVORA, naíceo a . 
J} de Abril de 1687, fervio na guerra contra Caí-. 
tella occupando varios poí:los , e foy ultimamente 
1\1eftre de Campo General dos Exercitos de Sua 
Mageíl:ade , e Governador do Rio de Janeiro, em 
que naõ moílrou menos defintereífe , do que valor 
na guerra ; . mas infelizmente preoccupado da me· 
Jancolia padeceo no juízo variedade, com que ficou 
pela enfermidade inútil a poder exercer as excellen
tes virtudes, de que era ornado. He Commendador 
na Ordem de Chrifto de F olgoíinho , em que fucce• 
~ ~o 
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cleo a feu pay, e nas Villas, Lugares; e bens . d~ 
Coroa, por tudo fer de juro, e herdade, e elle fer o 
V araõ pela morte de feu irmaõ o Conde Luiz Ber· 
nardo, como lhe foy julgado contra fua fobrinha a 
Marqúeza D. Leonor de Tavora. 

21 D. ISABEL M1cHAELA DE TAVOR.A, nafceo 
a 8 de Mayo de 1689, e faleceo de pouca idade. 

21 ANTONIO Luiz DE T AVOllA, nafceo a 6 de. 
Setembro de 1690, he Religiofo Eremita de Santo 
Agoilinho, e Provincial no anno de 17J4· 

21 D. CAETANA DE TAVORA, Religio& no 
M ofleiro da Annunciada de Lisboa. 

* 21 Luiz BERNARDO DE !f A '\,70RA, nafceo a 
2 de Abril de 1677, quinto Conde· de S. Joaó: foy 
Meílre de Campo de Infantaria, Tenente General 
da Cavallaria , General de Batalha, e Meflre de 
Campo General dos Exercitas de Sua Magellade, 
e com eíles poRos fervio na guerra contra Catlell~ 
com a reputaçaõ, e valor herdado dos feus Mayo
res. No anno de 1709 no cho·que. da Godinha fi. 
cou prizioneiro, e voltando ao Reyno continuou o 
ferviço. Governou as armas da Provinda de Traz 
os Montes , e depois em Setuval , e foy, do Conce ... 
Jho de Guerra, Commendador de S. Pedro de Al
dea de J oanne na Ordem de Chriílo. M orreo em 
vida de feu pay em 14 de Fevereiro do anno de 
1718. Cafou em 20 de AgoA:o de 169) com D. 
Anna de Lorena, filha de Nuno Alvares Pereira de 
;Me~o , primeiro Duciue do Cadaval 1 .1\i1arquez d« 

· Ferrei,. 
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Ferreira, e da Duqueza D. Margarida de Lorena;· 
e depois de viuva (tendo cafada a f ua filha) com 
hum fervorofo efpirito de devoçaõ tomou o Habi
to das Defcalças da Madre de Deos, onde profet: 
fou a 4 de Outubro de 1722; defte matrimonio ti· 
veraõ: 

2 2 ANTONIO BERNARDO DE TAVORA, que naf
ceo a 1; de Abri\ de 1699, e morreo de bexigas no 
1 de Novembro de 1716, acabando nelle a varonia, 
e a linha primogenita da antiquiffima Caía de Ta• 
vora. 

22 D. MARGARIDA DE TAVORA, que morreo 
de tenra idade. 

22 D. LEONOR DE T AVORA , nafceo a 1; de 
Março de 1700, a quem a natureza dotou de admi
ravel fermofura, e ornou de excellentes virtudes, a 
que ajuntou o goA:o da liçaõ dos livros, com a qual 
brilha o f ublime efpirito do íeu admiravel talento.; 
he terceira Marqueza de Tavora, íexta Condefià de 
S.Joaõ, &e. Cafou noanno de.1718 a21 de Fe
vereiro com leu primo com irmaõ, e tio Francifco 
de Affis e Tavora, para nelle {e continuar a excel· 
fa varonia da grande Cafa de Tavora, como adiante 
te dirá. 

* 19 M1GUEL CARLOS DE T AVORA , nafceo 
a 2 J de Janeiro de 1641 , filho fegundo de Antonio 
Luiz de Tavora, 1egundo Conde de S.Joaõ, e fen· 
do dell:inado para a vida EccleíiaA:ica dludou em 
Coimbra, e foy Porcionifta do Collegio de S. Pedro. 
,, · Tom.V. Ff Com 
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Com defejo de imitar a feus avós nas Campanhas , 
largou os eíl:udos, e paífou a fervir na guerra contra 
Cailella com o Conde de S.Joaõ feu irmaó. Foy 
Capitaõ de Cavallos na Provinda do Minho , em 
lJ.lle do feu valor confeguio applaufos ; foy prizio
neiro no anno de 1661, e depois de largo tempo fuy 
reíl:ituido ao Reyno, e fendo empregado no poílo 
de General de Batalha, teve na guerra mui tas occa• 
Íloens dignas de memoria, e que lhe ferviraó de re
putaçaõ para fer eíHmado por hum dos mais vale• 
rofos Generaes , que teve o feu tempo. Na pa~ 
foy Tenente Coronel do Regimento da Armada, 
no tempo que delle foy Coronel o Infante D. Pe• 
dro, que depois de Príncipe Regente o fez Conde 
de S. Vicente no anno 1672. Servio de Almirante 
da Armada R.eal, pofto que já exercitava no anno 
de 16 81 na Armada , que foy a Saboya, e paífando 
a General da Armada Real o exercitou até a mor· 
te. Na guerra do anno 1704 foy Governador das 
armas da Provinda de Alemtejo, e do Concelho de 
Eflado e Guerra dos Reys D. Pedro II. e D.Joaõ 
o V. e Preftdente do Concelho Ultramarino , Se· 
nhor das Villas de Geíl:aço, Pennas-Joyas, S. Vi
cente da Beira , Póvoa delRey , e VilJa Franca, 
Commendador na Ordem de Chriff:o das Commen
das de S. Romaó de Herdai , e de Santa Maria de 
Caíl:ellejo, e outras, que logo fe diraõ , <JUando tra· 
tarmos de feu filho. Morreo em 16 de Novembro 
de 17 26. Caiou com D. Maria Caetana da C~ 

. - ~nha, 
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nha , filha herdeira de J oaõ Nunes da Cunha , pri
meiro Conde de S. '\Ticente, Senhor dos Morg~dos 
de Refoyos , e Coutadinha , Gentilhomem da Ca
mera do Principe D. Theodofio, Deputado daJun:. 
ta dos tres Eftados, do Concelho de EA:ado e Guer• 
ra. Foy erudito em muitas Faculdades, deixou 
varias Obras impreífas , e manufcritas ; e foy hum 
dos Academicos, e.Lentes da Academia dos Gene
rofos. Ultimamente paífou por Vice-Rey à ln. 
dia no anno de 1666, e tendo governado fómente 
dous annos e vinte hum dias, morreo em 7 de No~ 
vembro de 1668, e foy íepultado debaixo do Altar· 
de S. Francifco Xavier da Caía profeífa da Compa
nhia ; e da Condeífa D. lfabel de· Borbon , filha de 
D. Luiz de Lima Brito e Nogueira, primeiro Con
de dos Arcos; e tiveraõ os filhos feguintes: 
. 20 JoAó NuNES DA CUNHA E TAVORA. 

20 ANTONIO Luiz DE TAvoaA, ambos morre· 
ra6 de curta idade. 

20 J OAÓ ALBERTO DE T AVORA' nafceo no an· 
no de 1677, e foy bautizado em S. Sebaíl:iao da Pe
dreira em 21 deJunho: foy terceiro Conde de S.Vi .. 
cente, fervia na guerra, e occupou varias póíl.os até 
o de General de Batalha. Morreo valerofamente 
no choque deBroífas no anno de 1706, fendo cafado 
com fua fobrinha D. Bernarda de Tavora , Dama da 
Rainha D. Maria Sofia, que depois foy Condeílã de 
Sarzedas , filha de Antonio Luiz de Tavora, fegun
do Marquez de Tavora feu primo com irmaõ, f. g .. 
. _ Tom.V. Ff ii MA;. 
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* ~o MANOEL CARLOS DETAVORA, Conde 

de S. Vicente, com quem fe continúa. 
20 JOSEPH BERNARDO DE T AVORA, Commen· 

dador de Santa Maria de Efcalhaõ, e de Santa Ma-:
ria de Midoens no Bif pado de Vifeu da Ordem de 
Chriíl:o; fervio na guerra fendo Capitaó de Caval
los, e hc Coronel da Cavallaria de hum dos Regi
mentos da guarniçaó da Corte. Cafou em 7 de 
Fevereiro de 1720 com D.Joíefil Gabriela de Brito, 
herdeira de feu irmaó Antonio de Brito de Mene
zes , que morreo governando o Rio de Janeiro , e 
era ó filhos de Francifco de Brito Freire, Almirante 
da Armada Real, e do Concelho de Guerra, e de 
D. Maria de Menezes, filha de Pedro Alvares Ca• 
bral , Senhor de Azurara, A1caide môr de Belmon· 
te, e naó tem fucceífaó até o prefente. 

20 D. ARcHANGELA MARIA DE TAVORA, ca
fou com Triílaó da Cunha de Ataide, primeiro 
Conde de Povolide , e a fua f ucceffaõ diremos no 
Liv.XI. 

20 D. ISABEL DE TAvORA, nafceo em 1676, e 

foy bautizada em S. SebaR:iaõ da Pedreira cm 19 de 
A~ril pelo Cardeal de Soufa , a qual fendo Dama 
do Paço, e tendo-a feus pays concertada para cafar, 
tomou o Habito nas Carmelitas Defcalças de Santo 
Alberto de Lisboa, onde foy Prioreza. 

20 D. VICTORIA DE T AVORA, · cafou com Ro
drigo Telles de Menezes Ca(lro e Sylveira, quar
to Conde de U nhaõ , de quem daremos noticia e111 

feu lugar. D. IGNA~ 
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: .. ~o D. IGNACIA DE TA VORA, morreo moça. 

* 20 MANOEL CARLOS DE T AVORA, nafceo 
em 1682. He quarto Conde de S. Vicente, Se .. 
nhor das Villas de GeR:aço, Pennas-Joyas, S. Vi
cente da Beira, Póvoa delRey, Villa-Franca, e dos 
Morgados de Refoyos , e Coutadinha , Commen• 
dador de Santa Maria de Caflellejo, S. Roma6 de 
Herdal, S. Pedro de Seixas, S. Mamede de Canelas 
na Ordem de Chrifto , Commendador , e Alcaide 
môr. de Penna·Garcia, Santa Marinha de Moreira f 
todas na Ordem de Chrillo , e da de Efpada de El
vas na Ordem de Santiago. Servio na guerra com 
o poíl:o de Meíl:re de Campo, e feito General de 
Batalha lhe deraõ o exercido no mar: com eíle pot: 
to foy hum dos Cabos da Efquadra, que ElRey D. 
J oa6 V. mandou em foccorro dos Venezianos por 
interc~ff"aõ do Papa Clemente XI. e unida à dita Ar
mada tiveraõ huma batalha naval entre o Cabo de 
Matapam, e S. Angelo no anno de 1717, onde mof. 
trando o feu valor peleijou a fua nao com fortuna 
com os Turcos: em attençaõ do que ElRey nolfo 
Senhor lhe deu de gratificaçaõ pelo bem que o fir .. 
vira neA:a occafiaõ a Commenda de Santa Maria t!e 
Azambuja , e no anno antecedente tinha já hido a 
femelhante expediçaõ, levantando os Turcos com ~ 
viíinhança da nolfa Efquadra o fitio de Corfu. He 
Almirante da Armada Real, e cafou em 23 de Ou
tubro do anno de 1707 com D. lfabel de Noronha 1 

Dama da Rainha D. Maria Sofia, filha de D. Mar. 
coa 

~ ' . 1 
1 

t.; ... 

• 1 

' 
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' 
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cos àe Noronha , quarto Conde dos Arcos , e d~ 
Condelfa D. MariaJofefu de Tavora, que faleceo 

cm 8 de Abril de 1737, e defte matrimonio tiveraõ: 
* 21 M1GUEL CARLOS DE TAVOB.A, que na{: 

ceo em }º de Agoíl:o de 1708. 
2 1 MARCOS DE T AYORA, morreo menino. 

21 D. l\1ARIA CAETANA DE TAVORA, morreo 

menina. 
2 1 J OAÓ CosME DE T AVORA, Porcioniíla do 

Collegio de S. Pedro de Coimbra, que nakeo cm 
~s de Setembro de 1716. 

21 AN'fON10Lu1zDETAvoaA, nafceo emJa· 
neiro de 1718. 

2 t JOSEPH FRANCISCO DE TA VORA' nafceo em 
2} de Janeiro de 1719, e he Religiofo dos Eremi• 
tas de Santo Agoíl.inho. 

2 1 CA RLos J osuH DE T AYOR.A , he Religiofo 
da mcfma Ordem. 

21 FRANCISCO DE TAVORA. 

21 D. ANNA THERESA DE TAVORA. 

21 Luiz ALVARES DE TAVOR.A. 

21 D. THERESA DE TAVORA, que nafceo em 

1~ de Setembro de 1720, e eflá ajuíl:ada a cafar 
com D. Antonio de Caíl:ro, Almirante de Portu· 
gal. 

* 21 MIGUEL CARLOS DE T AVORA, he quin· 
to Conde de S. Vicente, e cafou em 26 de Setem~ 
bro de 1728 com D. Rofa Leonarda de Ataide, fi
lha de D. Jeronymo Cafimiru de Ataide, decim<i . 

. Conde 
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Conde 'de Atouguia, e da Condefià D. Marianna 
·Therefa de Tavora, filha dos fegundos Marquezes 
de Tavora, de quem tem : 

22 MANOEL DE TA V ORA. 

22 D. MARIANNA DE TAVORA. 

22 D. ISABEL DE TAVORA. 

* 19 FRANCISCO DE TA VORA' nafceo no an· 
no de 1646 , foy filho terceiro do Conde de S. J oa õ, 
Antonio Luiz de Tavora, e da Condeílà D. Ar· 
changela Maria de Portugal. Foy primeiro Conde 
de Alvor, Senhor da VilJa da Mouta, Commenda
dor de Machico na Ilha do Porto Santo , e de San· 
ta Maria de l\'lefquitela, Santa Maria das Freixeda~, 
e de Duas Igrejas , todas na Ordem de Chriíl:o , do 
Concelho de ELlado. e Guerra, Regedor dasJuíli• 
ças, e Prefidente do Concelho Ultramarino. Ser· 
vio na guerra contra CaGella com grande reputa· 
çaõ, em que foy Tenente General da Cavallaria de 
Traz os Montes , e General de Batalha , e depois 
da paz no anno de 1668 foy Governador, e Capi· 
taõ General do Reyno de Angola, e Vice-Rey do 
Eff:ado da India em 1681, que governou cinco an
nos , e tres mezes , e embarcou para o Reyno em 
1} de Dezembro de 16 8 6. Na guerra do anno de 
1704 foy Governador das armas da Provincia de 
Traz os Montes , e no de 1707 da Provinda de 
'Alemtejo; havendo fempre fervido com defintereífe, 
grande zelo, e muita Chriíl:andade. Morreo em 
'' de Mayo do anno de 1710. Cafou duas veze~, 
~ a pr~ 
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a primeira no anno de 1677 com fua fobrinha D .. -
Ignez Catharina de Tavora, Dama da Rainha D~ 
Maria Francifca de Saboya , filha de feu irma6 o. 
Marquez de Tavora, e fegunda vez com D. Habel 
da Sylva , viuva de feu primo com irmaõ D. Mi· 
guel da Sylveira, filha herdeira de D. Diogo de Al
meida, Commendador de S. Salvador de Ribas de 
Baíl:o, e de Santa Maria de Mefquitela na Ordem 
de ChrHlo, e de D. Luiza Maria da Sylva, e defle 
matrimonio nao teve fuccelfaõ ' e do primeiro na~ 
cera6 os filhos feguintes: 

* 20 BEllNARDO ANTONIO FILIPPE N ERI DB' 

T AVORA, Conde dC' Alvor. 
* 20 ANTONIO Luiz DE T AVORA, nafceo em 

Jº deJaneiro do anno de 1689, de quem adiante fe 
fará mença6. 

20 D. MARIA IGNACIA DE TAVORA, Dama de 
Palacio, nafceo em J 1 de Agoff:o de 1678, e foy 
bautizada por feu tio o Padre Affonf o da Sylveira 
da Companhia em 12 de Setembro na Freguefia de 
S. Seballia6 da Pedreira. Cafou com Luiz da Syl .. 
va Tello, quarto Conde de Aveiras, como fe verá 
em feu lugar. 

* 20 BERNARDO ANTONIO FILIPPE NERI DE 

TA V ORA, nafceo em 16 de Agoílo de 16 8 1 : fucce
deo na Caía de feu pay, e he fegundo Conde de AI~ 
vor, MeG.re de Campo General dos Exercites dei~ 
Rey com o governo das armas da Provincia de Traz 
cs Montes, e do Conce)ho de Guerra. Scrvio na 

guerr• 
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guerra contra Caílella occupando. varios p6ítos ; 
achando-fe· em muitas occaftoens de honra, e no 
Ghoque da Godinha no anno de 1709 fuy ferido r 
de que lhe ficou o br.aço direito lefo. Cafou no 
anno de 1699 com D.Joanna ·de Lorena, filha do 
Duque de Cadaval, e da Duqueza D. Margarida 
de Lorena ; e nafcçraõ detle matrimonio os filhos fe· 
guintes: 
· * 21' · FaANcrsco· DE Assis E TAVORA, Mar· 
quez de Tavora. 
: 21 NuNo ALVARES GASPAR DE TAvoaA, naf. 
ceo em 22 deJulho de 1704. 
,• 21 D. MARGARIDA FRANCISCA DE LORENA' 
nafceo em 3 1. de Março de 1707. Cafou em 20 de 
Julho de 1728 com D.Jofeph da Camera, Conde 
-da Ribeira Grande, como fe verá em feu lugar. 

21 D. IGNEZ DE TA V ORA, nafceo em F everei .. 
i:o de 1708, e faleceo de íeis annos. 

21 D. ISABEL THERESA DE LORENA , nafceê> 
em 18 de Abril de 1709, Freira Carmelita Defcalça 
em Santo Alberto de Lisb9a. 

21 D. ANNADETAVORA, nafceo em 20 de De"'. 
·zembro de 1711, e faleceo de tenra idade. 

21 JOSEPH MARIA BALTH~SAR DE T AVORA' 
nafceo em 2} de Março de 171J, e.morreo em 2J 

de Dezembro de 172} de dez annos e nove mezes. 
, 21 D. MARIA DE TAVORA, · naíceo a 1$ de 
Mayo de 1714, Freira em Santo Alberto. '. 
. ~ 1 MANOEL RAFAEL J>E T AVORA, nafceo em; 
i. .Tom.V. Gg IQ 
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2 3 % 1Iiflori4 genelllógic• 
·10 deJunho de 171~, Cavallciro de SJoa6 de Mal•. 
ta. Cafou com D. lfabel de Lencaff.re, filha her~ 
cleira de D. Pedro de Lencaftre , Conde de Villa
N ova, como diremos no Liv. XI. Cap. XXI. . 
~ 21 JoAÓ BAUTISTA DE TAvoaA, que naícco 
em 2J do mez de Dezembro do anno .. de 1717. 
He Cavalleiro da Ordem de S. J oaõ de Malta , e 
Capitaó de Infantaria. . 

. 21 . D. LEONOll THOMASIA DE TAVO•A, naf
ceo em 2 de Junho de 1719 , ajuíl:ada a cafar com 
leu fobrinho Luiz Bernardo de Tavora, filho de feu 
irma6 o Marquez de Tavora. 

. 21 BER.NAllDO DE TA voaA, nafceo em Setem
bro de 1720, morreo de cinco annos • 
. 21 RAFAEL DE TAVORA, nafceo em 17 de Fe
vereiro de 1721, he Frade da Ordem de Chrill.o no 
Mofteiro de Thomar. 

21 D. THEllESA DETAVORA, naíceo em 25 de 
Julho de 1724. 
. 21 JOSEPH MAa1A DB T AVORA , nalceo em 20 

de Mayo de 1726, be Cavalleiro da Ordem de S. 
Joaõ de .l\'Ialta. · 

21; FRANc1sco DE Assis DE TAVOllA, nafcco 
em 7 de Outubro do anno de 170J, herdeiro da Ca· 
& de Alvor. He pelo feu cafamento terceiro Mar· 
quez de Tavora , íexto Conde de S.J oaõ, e deci
mo nono Senhor da Cafa de Tavora; e feguindo o 
exemplo dos feus mayores na vida militar , he ao 
prefente Sargento môr de hum Regimento de Ca
( , . . . . vallaria 
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'" C4fa · 'R.çtJI 'f ortug. · Dv. P 1. ~ 3. J 
.vailaria da Praça de Elvas com· patente ·de Coro.
nel. 
Cafou no·anno ·de 1711 em 21 de Fevereiro com·D. 
Leonor de Tavora, Marqueza de Tavora , Con~ 
.dellà de S.Joaó, herdeira da Cafa de Tavora, filha 
de Luiz Bernardo de Tavora, quinto Conde de S .•. 
Joaõ, como fica· dito; e deíl:e efclarecido matrimo· 
nio tem até agora havido eíl:es filhos : 

22 D. MARIANNA BERNARDA DE TAVORA DE 
LORENA , naíceo em Lisboa em 24 de Setembro de 
.1722. 

22 Luiz BERNARDO DE TAVORA, nafceo em.: 
Palhavãa em 29 de Agoíl:o de 172}, fetimo Conde 
de S. J oaõ. Eílá concertado a cafar com fua tia 
D. Leonor de Tavora, irmãa de feu _pay. 

22 D.JoANNA BERNARDA DE TAvORA E Lo~ 
RENA, nafceo em 17 deJulho de 1724, e faleceo de 
tenra idade naõ contando mais que dous mezes de 
idade. 

22 ·BERNARDO ANTONIO DE TAvORA, nafceo 
em Palhavãa em 26 de Mayo de 1725, e faleceo na. 
Cidade do Porto em Novembro do mef mo anno. 

'22 D. MARGARIDA DE T AVORA , nafceo em 
20 de Junho de 1726 na Praça de Chaves, e fale;J 
ceo em a Cidade de Evora em 22 de Dezembro de 
l7}5· 

22 D. ANNA DE TAvoRA, nafceo ~-m 27 deJu· 
nho de 1727 na Praça de Chaves. · . 

. 22 ANTONIO DE TA V ORA , nafceo em · LisbQa 
.. , .Xom. V. Gg ii em 
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2 3 4 ~. Bifloria <jenealógicA · 
em J de Agofto de 1.728, e faleceo na mefrna Cida-; 
de em 24 deJunho de 17J 1. · 

22 D. LEONOR. DE T AVOllA, nafceo em Lif..: 
boa em 14 de Dezembro de 1729. 

22 D. lGNEZ DE TAVORA, nafceo em Lisboa 
em 17 de Setembro de 17J 1. 
. 22 NUNO DE TA V ORA, nafceo na Praça de AI. 

meida em J de Setembro de 17 J 2, e falecco no mee. 
mo dia. 

22 RAYMUNDA DE T AVORA , nafceo em LiC. 
boa em 1 o de AgoO:o de 17} J , e faleceo em Junho 
de 17JJ· 

21 JOSEPH MARIA DE TAVORA ' nafceo cm· 
Lisboa em 9 de Setembro de 17J6. 

* 20 D. MARIA JOSEFA DE TAVOllA' filb& 
primeira de Luiz Alvares de Tavora, primdro Mar· 
quez de Tavora, a qual faieceo em 9 de Fev.ereira 
ele 17J 1. Cafou em 17 deJunho de 1671 com D~ 
Marcos de Noronha, quarto Conde dos Arcos, que 
nafceo no anno ·de 1610, defcendente por varonia 
da Cafa Real de Caff.ella da Familia de Noronhas.: 
Foy Gentilhomem da Camera do Infante D. Fran.i 
~ifco, dotado de grande bondade, e brio, que acre• 
ditou em muitas occafioens; dcfte matrimonio naf. 
çerao eA:es filhos: 

* 21 D. THOMAZ DE NORONHA, Conde dos 
Arcos. · 

21 D. Luiz DE NORONHA, Porcioniffa doCol .. 
legio l\.eal de S. Paulo da U niverfidade de Coim· 
, . . bra, 
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J11 Cafo 71tal Port11g. Li!V. Y I. 2 3 s 
bra' em que entrou· em ~o deJaneiro de 1700; ef. 
tudou Canones , e be Conego da Santa Igreja Pa• 
triarchal. 

21 D. ÁFFONSO DE NORONHA, que tambem 
foy Porcionifta do Collegio de S. Paulo cm Coim
bra, onde eíludou Canones, e tomando poífe em J 
de Novembro de 170J, foy ddlinado para a vida 
Eccle6aíüca, que naõ feguio. Cafou com fua fo
brinha D. MariaJoanna Vicencia da Sylveira, her~ 
deira da Caía de Sarzedas , que morreo em 28 de 
Setembro de 17 19, fem deixar fucccllàõ. Cafou fe .. 
gunda vez com D. Guiomar Bernarda de Lencaíhe 
em Dezembro do anno de 17 2 5 , filha herdeira de 
D. Rodrigo de Lencaílre, Cnmmendador. de Co
[Uche, como fe dirá no Liv. XI. . 

21 D. RODRIGO DE NORONHA, que tambem 
roy PorcionHla do Collegio de S. Paulo , em que 
entrou em 20 de Fevereiro de 1709, e feguia a vida 
Ecclcfiaíl:ica , em que tinha Beneficios , que largou 
por outro eR:ado , e c~fou com D. Rita J ofefa da 
Cot.\a Freire em o 1 de Setembro de 17}2, filha her· 
deira de Francif co da CoR:a Freire, Senhor da Caf~ 
dt? Pancas , e dos Lugares de Orca, e Atalaya na 
:Beira, e dos Morgados de Santa Catharina de Alpe
drinha, Governador, e Capitaõ General que foy 
da Ilha da Madeira, havendo fervido com boa acei
taçaó com o pofi:o de Capitaõ de Cavallos , na ul
tima guerra, e que foy mal ferido em 7 de Mayo de 
1709; morreo em 2j deJulho de 1729; e de fua mu· 

lher 
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;236 Hiflori4 qenealogica 
lher D. Maria de Menezes, filha illcgitima de Pe· 
:dro de Figueiredo de Alarcaõ, de quem tem D. Ma!" 
ria de Noronha , que nafceo em AgoR:o de 173} 1 
D. Francifco da Cofia, e D. Anna de Noronha . 
. 21 D. Loua.ENÇO DE NoRONHA, paífou a fer .. 
vir à lndia. Cafou com D. Joanna de Mello de· 
Mendoça, filha de D. Chriftovaõ de Mello, V édor 
da Fazenda, e Governador que foy daquelle Eíla
do por tres vezes, e de D. N. !9 • • . • • filha de D • 

. Joaó Chryfoílomo de Caílro das principaes· Fami~ 
lias de Baçaim. ·. 

21 D. BERNARDO DE NORONHA, Religioló 
da Ordem dos Prégadores. 

21 D. FRANCISCO DE NORONHA , e 
21 D.JOSEPH DE NoRONHA, Religiofos Erc-· 

mitas da Ordem de Santo Agoílinho. 
21 D. LEAÓ DE NORONHA, Conego Regrante 

de Santo Agoílinho, e Prior de Marmelar , para ºº"' 
de fahio com faculdade do feu Prelado mayor, fale
ceo no anno de 1736. 

21 D. ANTONIO DE NoRONHA, Conego Re"!' 
grante da dita Congregaçaõ. 

· 21 D. IGNACIA DE NORONHA , Condeílà d~· 
Sarzedas, mulher de D. Rodrigo da Sylveira, ter
ceiro Conde de Sarzedas, como fe dirá adiante. . 1 

· 21 D. MAGDALENA DE NORONHA, que cafo~ 
~om feu tio Thomé de Soufa , Conde de Redon·· 
do, de quem fe dará noticia no Liv. XIV. 

. 21 D~ ISABEL DE NORONHA J Condeífa d~ s~ 
'Ticen· 
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tlll Caf~ 'R.eal Por1ug." Liv. Yl. ~ 3 7 
Vicente , mulher do Conde Manoel Carlos de Ta
vora, de quem já fe fez mençaõ. 

21 . D. Lu1zA DE NORONHA, CondeHà de Pra• 
do, mulher de D. Antonio Caetano Luiz de Soufa, 
fexto Conde de Prado, quarto Marquez das Minas~ 
de·quem faremos mençaó no Liv. XIV. 

21 D. ARCHANGELA DE NORONHA, morreo 
menina. · 

* 21 D. THO:MAZ DE NORONHA, he quinto 
Conde dos Arcos, e fervio na guerra com o pofto 
de Capitaõ de Cavallos. Foy Brigadeiro da Ca
vallaria, e he General de Batalha dos Exercitos· de 
Sua M ageíl:ade. 
Cafou em 9 de Outubro de 1704 com D. Magda· 
lena Bruna de Caff:ro, que morreo em Caparica em 
} 1 deJaneiro de 1729, filha de D.Joaõ de Almei• 
da, Conde de AH"umar, do Concelho de Eíl:ado, e 
da Condellà D •. lfabel de Caíl:ro; e deff:e matrimo· 
nio teve os filhos feguintes : 

22 D. MARJA.DENORONHA, nafceo em 24 de 
Outubro de 1707 , Dama da Rainha D. l\laria An· 
na de Auílria. Cafou em 17 de Novembro do an
no de 17 )4 com D. J ofeph da Cofta , Armador 

" . mor. . 
22 D.JOSEFA DE NORONHA, Religiofa na Ma· 

dre de Deos de Lisboa. da primeira Regra de Santa 
Clara. 

* .22 D. MAB.cos DE NORONHA, com quem 
(e continúa. 

D.JoAÕ 
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.2 3 8 . BjloriA fjentalogie4 
. 22 D.JoAó, E D. lsABEL, morrcraõ meninõs~ 

22 D. Lu1zA- no PILAR. DE NORONHA, que 

eafou com Alvaro J ofeph .Botelho , filho primoge· 
nito dos terceiros Condes de S. Miguel em 18 de 
Novembro de 17 j 1 , como fe dirá em feu lugar L -

2 2 D.JOSEPH DE NORONHA. ,.. 

22 D.JoAÕ DE NORONHA. 

Cafou fegunda vez cm 18 de Novembro de· 17Jt.. 
com D. Antonia Xavier de Lencaílre, filha dos ter• 
ceiros Condes de S. Miguel, de quem tem: 

.22 D. FRANc1sco DE NoRo~HA. 
22 D. Luiz. DE NORONHA. 

22 . D. MARIA DE NORONHA. 

22 D. ANNA DE NORONHA. 

. * 22 D. MARCOS DE NORONHA , he Capi· 
taó de Cavallos. 
Cafou em 18 de Novembro de 17 j 1 com D. Maria 
Xavier de Lencaílre, filha de Thomaz Botelho de 
Tavora, terceiro Conde de S. Miguel, e da Con-. 
delfa D. Juliana de LencaA:re , fua mulher , de 
quem tem até o prefente a fuccelfaó íeguinte : 
. 2J D.JULIANA DE NoRONHA, que nafceo em 

.21 de Setembro de 17J2. 
2} D. MAGDALENA DE NORONHA. 

2} D. THERESA DE NORONHA. 

2} D. MARIA DE NORONHA. 

* 18 D. MARIA ANTONIA DE VASCONCEL• 

.LOS E MENEZES, filha fegunda de D. Miguel de 
Noronha, quarto Conde de Linhares. . ~afou com 

D.Ro· 
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'" CajA 'R.f al Portug • . Liv. r I. 1 3 9 . 
D. Rodrigo Lobo da Sylveira, primeiro Conde de 
Sarzedas, creado no anno de 16jo em 21 de Ou· Torre doTom. °'ª·" .. 

, • ccl. do anno 16 J e. Jav. 
tubro , Senhor de Sovereira F ermofa ~ e Sarzedas , 3 i, foi. 1 s· 
Commendador de Santa Maria de Sarzedas , e de 
Santa Olaya na Ordem de Chrifio; achou-fe na ref. 
tauraçaõ da Bahia no.anno de 162;, e depois no de 
16 3 7 foy Governador, e Capitaõ General de Tan-
ger, onde moftrou fem romper a homenagem, que 
deu a Filippe IV. (de quem naõ aceitou entre 
wandes merces o Titulo de Marquez de Sovereira 
Fermofa) a fua fidelidade a ElRey D.Joaõ o IV. 
Foy Prefidente do Senado da Camera de Lisboa, 

· do Concelho de Eff:ado e Guerra, e Vice-Rey da 
India, para onde partio de Lisboa em 2J de Março 
do anno de 16;], e chegando a Goa em 21 de Agof. 
t(> do mefmo anno, fuleceo em 1 } deJ aneiro de 16 5 6 
na dita Cidade , e foy depofitado na Capella môr 
do ?vlofleiro de S. Domingos. Atalhou a mor-

( te as grandes difpofiçoens do feu governo , tendo 
prezo os Grandes, que depozeraõ ao Vice-Rey 
Conde de Obidos, e preparada huma grande Arma
da , em que hia em peíf oa defender , ·e recuperar a 
Jlha de Ceilaõ, que os Ho1landezes pela fua morte 
inteiramente ganharaó ; e deR:e · matrimonio nafce· 
raõ: 

* 19 D. Luiz DA SYLVEIRA, Conde de Sar· 
zedas, com quem fe continúa. 

19 D. MIGUEL DA SYLVEIRA; eíl:udou em 
Coimbra, e foy PorQoniRa no Collegio Real de S. ' 
· Tom.V. Hh Paulo; 
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. Hijlorid <jéné4logic4 ·· · 
Paulo ; e deixando efla vida feguio a Militar , ·e· 
foy Capitaó de Cavallos das Guardas de fcu cunha~ 
do o Conde de S.Joaõ, com quem fe achou na ba.i 
talha de Montes Claros, e no anno de 166) era Te· 
nente General da Cavallaria: morreo em 17 deJ u ... 
lho de 1692. Cafou com D. Ifabel da Sylva, filha 
herdeira de D. Diogo de Almeida, e de D. Luiza 
da Sylva, ·e naõ tiveraõ fuccefiàõ: ella depois foy. 
fegunda mulher do primeiro Conde de Alvor Fran
cifco de Tavora. 

19 D.AI<'FONSO DA SYLVEIRA, entrou naCom4 
panhia de J efus; foy bom Letrado, e grande Reli.; 
giof o. , 

19 D. IGNACIA MARIA DE MENEZES, Mar• 
queza de Tavora, mulher de Luiz Alvares de Ta
vora, terceiro Conde de S.J oaõ, primeiro Marquea 
de Tavora, como fica dito. 

19 D.joANNA DE LIMA, Freira na Annuncia• 
~a de Lisboa. 

19 D. ARCHANGELA MARIA DE PORTUGAL' 

cafou com D. Joaõ de Ca{lro Telles, Senhor do 
Paul de Boquilobo, e foy o ultimo Varaó da Cafa 
de Caílro , defcendente do Conde de Arrayolos , 
em quem teve principio neíle Reyno a Caía de 
Monfanto. Morreo em 1697 1em gcraçaõ. De· 
pois de viuva foy Cameriff:a da Rainha da Grãa 
:Bretanha, e depois de muitos annos Senhora de Ho· 
nor da Rainha D. Maria Anna. de Auftria; morreo 
no anno de i72J a J de Outubro. 

•' D. WIZA. 
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, 19 D." Lu1zA DE PORTUGAL, mulher de Fer .. 
naõ de Soufa , Senhor de Gouvea , depois Conde: 
de Redondo, como {e verá no Liv. XIV. 

19 D. FRANCISCA DE L1MA, morreo moça 1 

Freira em Lamego no MoO:eiro de S. Domingos~ . 
. ' 19 D, ANTONIA DE NORONHA, Freira na AJJ.a· 
nunciada de Lisboa da Ordem de S. Domingos, e 
Prioreza do dito Mofleiro, , 

Teve illegitimo a . . 
19 · D. MANOEL LoBo DASYLVEillA, que paffou 

à India, onde fervia, e foy Védor da Fazenda da· 
quelle Eflado: nelJe cafou com D.Maria de Moraes1 
filha de Donato de Moraes Sopico, de quem teve: 
D. Margarida Lobo da Sylveira , de quem naõ fa• 
hemos que eílado teve, e D. Rodrigo Lobo da Sy 1 •. 
veira, que cafou em Macáo com D. N ••.•. " 
de quem teve a D. N •..••. mulher deFranci(: 
ço de Lemos, que vivia em Ma cá o, filho de Mar· 
tinho de Lemos dos da Cafa da Trofa , que deite, 
Reyno havia fido deflerrado para ~ lndia ,. da qual 
naõ teve geraçaõ; e ella ficando viuva cafou fegun~ 
da vez com D. Antonio de Menezes, filho illegiti· 
mo do primeiro Conde de Valadares, tambem fem 
fuccefiàó; e teve D. Manoel Lobo por filho illegi· 
timo a D. Francifco de Lin1a , que foy Almirante 
na India, e naõ cafou. 

* 19 D. Luiz DA SYLVEIRA, nafceo em S de 
l\'Iayo de 1640, fegundo Conde, e fexto Senhor de 
Sarzedas, e Sovereira Fermofa, e de toda a maisCa1 

.l'om. V. Hh ii fa , 
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'1, Commcndador das Commendas de Sarzedas, e 
Santa Olaya na Ordem de Chriílo, Cavalleiro da 
Ordem de S. Bento de Aviz, e nella Commenda· · 
dor de Seda, Alcaide môr da Villa de Cea. Foy 
Governador, e Capitaõ General do Reyno do AI~ 
garve , e· V édor da Fazenda , lugar que occupou 
poucos dias por contendas fobre preeminencias do 
officio com o General da Armada, pelo que fez dei. 
xaçaõ delle : foy do Concelho de Efbdo e Guerra, 
muy inteiro; e de grande brio, e honra, pelo que 
recebe o entre a Nobreza ref peito, e morreo em 20 

de Abril do anno de 1706. 
Cafou com D. Marianna da Sylva e Lencaflre, fi .. 
lha herdeira de Joaõ- Gomes da Sylva, Regedor 
das J u{liças, Alcaide môr, e Commendador de Cea 
na Ordem deAviz, e de D. Maria dcTavora, filha 
de D. Joaõ de Menezes, Commendador da Valla
da, e de lua primeira mulher D. Maria de Tavora, 
e tiveraõ os filhos feguintes : 

* 20 D. RODRIGO DA SvLVEIRA, Conde de 
Sarzedas. 

20 D.JoAÕ DA SYLVEIRA, que.foyPorcioniíla 
no Collegio de S. Pedro da U niverfidade ·de Coim· 
bra, Arciprefle da Sé de Lisboa, e Chantre de Vi .. 
feu, e largando a vida Ecdefiafi:ica aífentou praça• 
e fervindo na guerra foy Coronel do Regimento 
de Setuval, e morreo fem cafar no anno de 1727, e 
teve a D. Antonio da Sylveira, e a D.Jofeph, que 
he Religiofo da Ordem Terceira de S.F rancifco, e a 

D. Maria 
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D. Maria Rofa, Freira no Molleiro das Capuchas 
Francezas. 
· . 20 D. M.Aa1A RosA DE LENCASTRE, Condef. 
la de Vianna, cafou com D.Jofeph de Menezes 1 

Conde de Vianna , Gentilhomem da Camera dos 
Reys D. Pedro II. e D.Joaõ o V. feu Eílribeiro 
môr , e do Concelho de Ellado , e do defpacho;, e 
naõ tiveraõ geraçaõ, a qual faleceo a 29 de Setem· 
bro de 1715, no mef mo dia em que feu marido ti .. 
nha falecido dous annos antes. 

20 . D. J OANNA MAGDALENA DE NORONHA 1 

nafceo em 21 de Mayo de 167J, e cafou com D. 
Francifco Xavier de Menezes, quarto Conde de 
Ericeira, de quem adiante trataremos. 
. 20 n~ THERBSA DA SYLVA, nafceo em 1674, 
Freira na Annunciada de Lisboa. 

* 20 D. CATHAllINA URSULA DE LENCAS· 

TRE, nafceo em 21 de Outubro de 1679, Condeífa 
de Coculim , mulher de D. Filippe Mafcarenhas , 
fegundo Conde de Coculim , de quem trataremos 
adiante. 
· 20 D. ARCHANGELA, morreo menina. 
· 20 D. IGNACIA DE NORONHA, nafceo no anno 
de 1682, Freira no Mofleiro da Annunciada de Lif. 
boa, onde faleceo em 17 3 o. 

~o D.JOSEPH. ~ ful ~ d · D M que ecerao e . 
20 • IGUEL. . d d 

· ~o D. BERNARDO. pouca 1 ª e. · 
· • 20 D. RODRIGO DA SYLVEIRA, nafceo ertt 
1- .24 
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24-de Agotlo de·166J, terceiro Conde deSarzedat, 
Senhor das Villas de Sovereira F ermofa, e Sarudas; 
Alcaide môr da Cidade da G\Klfda , e das V illas 
de Cea, e Ferreira, &e. Commendador das CofD'". 
mendas do Cafal de Monçaõ, e de S.Joao de Bri· 
to no Arcebifpado de Braga ; de Santa OJaya , de 
Santalha no Bif pado de Miranda , Santa Maria de 
Sarzedas no da Guarda , Santiago de Almalagues; 
e dos Outanos de Ferreira , ambas no de Coimbra, 
todas da Ordem de ChrHlo; e da de N oífa Senhora 
do Efpinheiro da Villa de Seda da Ordem de Aviz. 
Foy hum dos Capitães, que ElRey D. Pedro n<J-1 
meou para as fuas Guardas quando foy à Campa· 
nha no anno de 1704, que naõ tiveraõ exercicio, e 
teve patente deík poflo com a de Tenente General 
da Cavallaria. Foy Deputado daJunta dos Treá 
Eíl:ados, e morreo em 29 de Março de 1730 • . 
Cafou duas vezes , a primeira em 21 de Dezembro 
de 1689 com D. lgnacia de Noronha, que morrco 
em 1 ~ de Outubro de 1700; era filha de D. A1arCOJ 
de Noronha, quarto Conde dos Arcos,. como já fi. 
ca dito . . · Cafou fegunda vez em i 1 de Agoílo de 
1707 com D. Bernarda Jofefa de Tavora, filha do 
Marquez de Tavora·, que era viuva do Conde de s~ 
Vicente Joaõ Alberto deTavora, de quem naõ te~ 
ve fucceffàõ,_ e faleceo em 2 de Mayo de 17};, e de 
fua primeira mulher teve duas filhas. 

2( D. MARIA]OANNA VICENCIA D-ASYLVEIRA, 

que nafceo no anl}o 1694 , e cafou como berdeira 
com. 
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com_ D. Affonfo de Noronha, e morrco em 28 de 
Setembro de 1719 fum ter fucceífaõ. . 

.21 D. THER.ESA MARCELLINA DA SYLVEIRA, 

nafceo no anno de 169) , e por morte de fua irmãa 
veyo a fer herdeira da f ua Cafa , e. he quarta Con'!' 
defià de Sarzedas. 
Cafou em 24 de Agofl:o do anno de 1721 com An• 
tonio Luiz de Tavora, filho dos primeiros Condes 
~e Alvor, como fica dito, e he pelo feu cafamento 
Conde de Sarzedas, e Senhor dos Eílados deff:a Ca· 
(a;. fervio na guerra do anno de 1704, e fe achou 
em diverfas occafioens , em que pode diflinguirfe , 
molhando aqudle~efmo valor com que configui-
raõ taõ grande nóme os feus Mayores, fendo peri· 
gofameme ferido no combate da Godinha em 7 de 
Mayo de 1709. FoyTenente General da Cavalla· 
ria da Província de Tras os Montes , e Coronel da 
Cavallaria em hum dos Regimentos, que a Rainha 
Anna de Inglaterra levantou em Portugal no terit-
po da Grande Aliança ; depois foy Brigadeiro , e na 
promoçaõ do anno de 173) foy creado MeR:re de 
Campo General dos Exerci tos delRey. He Go
vernador , e Capitaõ General da Capitania de S; 
Paulo , e das Provincias , e lVlinas , que lhe eA:aõ f U· 

geitas , onde com a f ua aêtividade fez a guerra aos 
Gentios do Cuyabá ; deR:e matrimonio tem : 

22 D.MARIANNAjOAQ.UINA DO PILAR. DA SY~ 
VEIRA, nafceo em 22 de Agoí\o do anno 1722. 

22 D. RonRIGO DA SYLVEIRA, que morrea 
menino em Janeiro de 17 24. D. 

• 

. .~ 
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· 22 D. Lv1z BERNARDO DA SYLVEIRA SYLVA 
TELLES , nafceo em 26 de Janeiro de 17 2 8. 

Teve o Conde D. Rodrigo illegitima a 
21 D.JosEFA DA SYLVEIRA, Freira da Annun. 

ciada de Lisboa. 
* 20 D. CATHARINA URSULA DB LENCAS•. 

TRE, caíõu em 17 de Outubro de 1701 com D. Fi
lippe Mafcarenhas , fegundo Conde de Coculim , 
Senhor das Aldeyas de Coculim, e V erodda no Ef.. 
tado da lndia, Commendador de S.Joaõ de Cafte
laos , e de S. Martinho de Cambres no Bifpado de 
Lamego, e de S. Martinho de Pinas no de Vifeu, 
e Deputado daJunta dos Tres Eíl:ados. Servio na 
guerra com o poíl:o de Coronel de Infantaria com 
muito brio, ef pecialmente no afiàlto de Valença de 
Alcantara em 1705, e fàleceo em 7 de Mayo de 17} 5. 
Era filho de D. Franci(co Mafcarenhas, primeiro 
Conde de Coculim, e de fua prima com irmãa a 
Condeffà D. 1\iiaria de Noronha, filha de D. Fran• 
cifco da Gama, fegundo Marquez de Niza, &e. e 
deíle matrimonionafccraõ. 

* 21 D. FRANc1sco l.IASCARENHAS , com 
quem fe continúa. 

21 D. MARIA HERCliLANA MASCARENHAS , 

nafceo em 25 de Setembro de 1707, que eftá con
certada a cafar com A yres de Saldanha , filho herdei· 
ro deJofeph de Saldanha. 

21 D. MAR.IANNA MASCARENHAS, fuleceo me· 
nina. 

D. FRAN•. 
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r * 21 D. FRANCISCO MASCARENHAS' nafceo 
em 9 de Agofi:o de 1702 ; he terceiro Conde de Co
culim, Senhor das Aldeas de Coculim, e V erodda, 
Commendador na Ordem de Chriílo das Commen· 
das, que teve feu pay, Gentilhomem da Camera 
do Infante D. Antonio, e Coronel de hum Regi· 
mento de Infantaria da guarniçaõ da Corte. 
Cafou em 24 de Setembro de 1719 com D. Therefa 
de Lencaíl:re, filha de D. Luiz de Lencaílre, quar· 
to Conde de Villa-Nova, Commendador môr da 
Ordem de Aviz, e da Condeífa D. Margarida The· 
refa de Noronha , .de quem nafceraõ os filhos fe
guintes: 

22 D. ANNA MASCARENHAS, nafceo em 26 de 
Outubro do anno de 172J. 
. 22 D. F1LIPPE MASCARENHAS, nafceo em Fe
vereiro de 1728, e morreo com poucos dias de vida. 

22. D. JOSEPH VICENTE DOS PA~SOS MASCA

RENHAS , nafceo em Elvas em 22 de Outubro de 
1729, foy feu padrinho o Infante D. Antonio por 
feu Procurador o Cond~ de Alva, e faleceo em Mar· 
·ÇO de 17J4• 

22 D.JOAQUDi MASCARENHAS, nafceo em 1) 

. de Abril doanno de 17J2. 
1; D. ANTAÓ DENORONA, filho illegitimo de 

D.Joaõ de Noronha, filho do fegundo Marquez de 
Villa-Real, creou-fe em Ceuta por Fronteiro com 
feu tio V. Affonfo de Noronha , onde teve occa~ 
lioens muy honradas; e governou depois efia .Pra~a 
. Tom.V. li diverfas 
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diverfas vezes. Panõu à India no anno de 1 ~22 
quando feu tió D. Affonfo foy governar aquelle Ef. 
tado , fendo hum dos que ElRey nomeou para o 
feu Concelho. Alli fervio com reputaçaõ com
mandando Armadas, em que confeguio bons fuccef.· 
fos contra o Çamorim , a quem fez baílante guer .. 
ra, impedindo aos infieis a navegaçaõ , e queiman• 
dolhe muitas povoàçoens , e deHruindolhe outras •. 
Em todas as occafioens de honra do governo de 

Faria, Afaa Porr. rom. feu tio fe achou D. Antaõ, dando do feu valor taéS 
:·.i;:n. a. cap. •· fgl. gr!ndes moflras , que fe habilRitou para goverVn~r o 

Enado , porque voltando ao eyno com o 1ce
Rey D. Conílantino no anno de 156 J , neíle me~ 
mo ô nomeou ElRey D. Sebaíl.iaõ Vice-Rey da 
India, e foy o nono, e vigefimo tercio Governa• 

. dor, e o terceiro do feu illuí\re appellido. Embar· 
cou em huma Armada de quatro navios em 19 d~ 
Março de 1564, e com boa viagem entrou em Goa 
tm J de Setembro, e achou por Governador aJ oa6 
de Mendoça , que fuccedera por morte do Conde 
de Redondo , por fegunda norneaçaó da via , por
que na primeira eílava D. Anta6. Começou a ap• 
plicarfe ao govérno do Etlado , renovou por efpe
cial ordem delRey os Reghnentos, fez Leys uteis; 
e algumas, que eílavaó efqueddas, fez tornar ao feu 
vigor D. Luiz de Menezes, quinto Conde da Eri· 
ceira no tempo, que fuy Vice-·Rey : no feu gover
no fitiaraó os inimigos Malaca , mas f occorrendo-á 
com huma Armada poderofa os obrigou a Jevanrar 
· · . o·fitio, 
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~ litio, e a deixaremlhe nas mãos huma vitoria con· 
:lideravel. He ob~a fua a Fortaleza de Mangalor na 
Col!a do Canará. Entregou o governo ao Vice· 
Rey D. Luiz de Ataide depois de o haver tido qua• 
tro annos, e embarcando para o Reyno no de 1 J6? 
morreo na viagem; foy adornado de bom natural, de 
grande entendimento , de tanto valor como temos 
dito, e de grande zelo no fer\riço delRey. Aberto 
e;> f eu TeA:amento ordenava , que o feu corpo foffi; 
lançado ao mar ; que lhe cortaílem o braço direito, 
e trazido ao Reyno o levaífem a enterrar à Sé de 
Ceuta, onde inftituia tres Capellanias perpetuas , e 
dez mercieiros, que encommendaífem a Deos a fua 
alma , os quaes folfem criados da Cafa de Villa
Real ; deixando aos Senhores della a aprefentaçaó 
deltas obras pias para que fez fundo de renda em 
hum ·juro no Algarve. Cafou com D. Ignez de 
CaR:ro, filha de D. Manoel Pereira, terceiro Con
~e da Feira, e da Condefià D. Francifca Henriques, 
fua íegunda m·ulher, de quem naõ deixou fuccellàõ • 

. 1s D. ANnaE' DE NoaoNHA, irmaõ de D.' 
Antaõ ~guio as letras, e eff:udou em Coimbra, foy 
Doutor em Canones, e o primeiro, que fe graduou 
naquella U niverfidade, Deaó da Capella do Princi· 
pe D. Joaó filho delRey D. Joaõ o III. Deputa~. 
do da Mefa da Con~~iencia , e Ordens , e Reytor 
da U niverfidade de Coimbra , Bifpo de Portalegre, 
e o fegundo daquella Diocefi, de que tomou polfe 
em 17 de Julho do anno de J 5 60. N eHa Cidade 

Tom.V. li ii fun.. 
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fundou o Convento dos Religiofos Deícalços de S. 
Francifco, que dedicou ao gloriofo Santo Antonio, 
e o elegeo para fua fepultura. ElRey D. Filip .. 
pe II. o nomeou Bifpo de Placencia em 12 deJ U· 

Avila Tea~ da Igreja nho de 1) 81 , e o Papa Gregorio XIII. lhe paífou 
• 1:>.iatcn"ª1 foLs06• Bulla em 11 de Setembro do mefmo anno , de que 

tomou poífe em z 1 de Janeiro de 1 ) 8 2. Achou-fe 
no juramento do Príncipe D. Filippe em 11 de NO• 
vembro do anno 1584 na Igreja de S.Jeronymo de 
Madrid , e depois de ter governado a fua quatro, 
morreo em J de Agoílo de 1586, e eílá fepultado 
em Portalegre no Moíleiro ., que fundara quando 
naquella Cidade refidira , onde fe lê efia breve me-. 
mona. 

'D. André de :JX..r!ronha , J oy tr afia
. dado a efla Capei/a em 24 de Feve
reiro de IS 90~ 

Teve fendo moço de varias mulheres os filhos 
feguintes: 

16 D.JULIANA DE NORONHA, que foy Priore-
2a do Moíleiro de Cheias de Lisboa. 

16 D. MARIA DE NORONHA , Abbadefià no 
MoG.eiro de Santa Anna de Vianna. 

16 D.JoANNA DE MENEZES, Freira em S. Ber· 
,nardo de Portalegre. 

16 D. MARGARIDA DE NORONHA, Freira no 

·Mofteiro de Caminha. 
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. '16 D. PEDRO DE NORONHA, que foy havido 
em D. Violante da Serra , e tendo eíludado para 
feguir a vida EcclefiafHca com grande aproveita
mento (porque foy bom Letrado, e graduado em 
Canones) depois tomando differente refoluçaõ foy 
Cavalleiro da Ordem de Chrifto com hum preíli
monio da Caía de Villa-Real , que lhe dera o Du
que D. Manoel , fendo muito eftimado pelas (uas 
boas partes, e digno de empregos grandes, que naõ 
teve. 
Cafou com D. Maria de Ataide, filha de André de 
SouÍd Tavares , e de D. Francifca de Ataide , que 
era filha deJoaõ Palha do Crato, de quem teve: 

17 D. CATHARINA DE NORONHA, Freira em 
S. Bernardo de Portalegre. 

17 D. Luiz DE NORONHA, que naó tendo a 
capacidade de feu pay , morreo fem eílado , haven
do fervido em Ceuta. 

~· II. 

IJ D ANTONIO DE NORONHA, fi1ho fe- Torr~ d~Tom.Chan: 
• O'UOdo do primeiro Marquez de Vil- ccllana_ de!Rcy Ü.]oao 
~- olll. bv, ,o, tol.171. 

la-Real, e da Marqueza D. Brites, como fica efcri-
to, foy o primeiro Conde de Linhares por Carta 
deIRey D.Joaõ Ili. paífada em Setuval em 13 de 
Mayo de 1 5 J 2 , e Senhor de Algodres , Pena-Ver
de, e Fornellos, Alcaide môr de Linhares, Efcrivaõ 
da Puridade delRey D.1\lanoel, e de D.Joaó III. 

Commen• 
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Commendador de Prado na Ordem de Chrilo, 
e foy o ultimo Commendador por fe annexar efta , 
Commenda ao Convento de Thomar. Servio 
na guerra contra os Mouros com gr~ndc ·reputa
çaõ, governou algum tempo a Cidade de Ceuta, 
fubfütuindo o lugar de feu pay , e tendo feito affina· 
lados ferviços ao Reyno, morreo de oitenta e fete 
annos em o 1 de Março de 1J)1 , e jaz em S. Ben· 
to de X~bregas , com fua mulher , onde cm fepul· 
tura magnifica tem o feguinte. Epitafio: 

Sepultur11 Je 'D. Antonio de :J(oro
nha , primeiro Conde Je Linhares , ft
lho de V. Pedro , primeiro MartjUe:(. 
de l'iUa-~al, e de V. 'Brites, .filha 
tio fegundo Vuque de 'Braganfa, fa
leceo de oitenta e fete annos em Mar
ço de I S s 1. Foy cafado com 'D. 
f oanna da Sylva , filha do primeiro 
londe de Portalegre , 'l"e tambem 
aqui j ª{ , e morreo de Jetenta 11nnos 
em Outubro de 1 s S4· 

Caíou com a Condelfa D. J oanna da Sy lva , que 
morreo em Outubro de 1554. Era filha de D. Dio. 
go da Sylva , primeiro Conde de Portalegre, e da 

Condef. 
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Cortde'tfa ·n~ Maria de Ayala ; e deite mattimonio 
nafc~raõ os filhos feguintes : 
. 14 D. FE.RNANDO DE NORONHA.~ . ,,I · 

14 D. DioGo DB NORONHA. morrerao 
· 14 D.JoAÕ DE NORONHA. moços. 

; · 14 D. IGNACIO DE NORONHA, deu em os feus 
p~incipios grandes eíperanças por fer de muito· b~ín 
entendimento, e valerofo, como mo{lrou em multas 
occaíioens , em que fe achou na guerra de Africa 
feguindo a íeu pay, pelo que os Reys o eílimavaõ. 
Foy Commendador de Santa Maria da Torre de 
Moncorvo no Arcebifpado de Braga da Ordem de 
Chriíl:o. A natureza o tinha feito herdeiro da Ca· 
la de feu pay, de cujas virtudes foy depois taó de
femelhante, que mo{\:rando fer indigno f ucceífor de 
V araõ taõ grande, naõ baA:ando as advertencias, e 
admoeftaçoens dos parentes , nem o defagrado , e 
demonR:raçoens de rigor em EIRey D. Joaõ o III. 
para haver emenda em huma vida taó licenciofa, de 
que elJe reconhecia fe naõ podia livrar, e naõ que
rendo arrifcar taõ grande Cafa com animo verdadei· 
ramente generofo a renunciou em feu irmaõ íegun
do, refervando para fi certas rendas , a qual renun· 
eia EI Rey approvou, e ficando ao feu parecer mais 
defembaraçado feguio com mais foltura os vicios, e 
indignidades em que vivia. · Foy cafado com D. 
IfabeJ de Ataide, filha de D. V afco da Gama, pri
meiro Conde da Vidigueira, Delcubridor, e primei· 
ro Almirante da India, a qual fe teparou d.elle re· 

colhendo-
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colhendo-fe no Moíl:eiro de Santa Clara de Lisboa; 
onde viveo com grande exemplo de virtude, e ho .. 
neíl:idade , e nelle faleceo ; e feu marido emendan
do no fim da vida os exceífos , de que mulheres pu
blicas tinhaõ fido caufa, acabou fem íuccelfaõ. 

* 14 D. FRANCISCO DE NORONHA, fegundo 
Conde de Linhares, adiante. 

* 14 D. PEDRO DE MENEZES, de quem fa-. 
remos memoria. 

14 D. MARIA DE NORONHA E AYALA, ca
fou com Affonfo de Albuquerque , que primeiro fe 
chamou Braz, e ElRey lhe mandou mudar o nome 
em memoria do de feu pay , de quem efcreveo os 
Comme11tarios, que correm impreffos. Foy Prefi
dente da Camera de Lisboa, e in{Utuidor do Mor
gado de Azeitaõ. Era filho natural do Grande.Af. 
fonfo de Albuquerque , Governador da lndia, filho 
fegundo de Gonçalo de Albuquerque , Senhor de 
Villa-Verde, e de D. Leonor de Menezes, lua mu· 
lher, filha de D. Alvaro Gonçalves de Ataide, pri
meiro Conde de Atouguia, e tiveraõ o filho , e fi
lha, que fe feguem. 

1; ANTONIO DE ALBUQUERQ.UE , que 
morreo moço , e naõ chegou a cafur , nem a 
fucceder na Cafa de leu pay. 

1) D. JoANNA DE ALBUQ.UERQUE, fuy 
primeira mulher de D. Fernando de Caíl:ro, 
primeiro Conde de Baílo, Capitaõ môr da Ci· 
da de de E vora 1 fem fuccellàõ. 

D. MAR.• 
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1t 14 · D. MARGARIDA DA SvLv A , primeira 
mulher de D.Joaõ de Menezes, fetimo Senhor de 
Cantanhede , como veremos. 

* 14 D. FRANc1sco DE NottoNHA, pela re
nuncia de feu irmaõ f uccedeo na Cafa de feu pay, e 
foy fegundo Conde de Linhares, Commendador de 
S. Martinho no Bifpado de Coimbra da Ordem de 
ChrHlo, Embaixador a França no anno de 1540 por 
ordem delRey D.Joaó o III. e Mordomo môr da 
Rainha D. '(~atharina fita mulher, e tendo fervido 
com notavel cuidado de cortezaõ, era mayor o que o Ceo Abcno, liv.z. 
. h fc' d "d a. . d ,,,. cap. tP• tm a na re orma a vi a , e conumes, v1ven o tao 

exemplarmente , que quarenta e feis annos depois 
de fepultado foy achado o feu corpo inteiro , in
corrupto , e Bexivel ; morreo em 1 J de Junho de 
J 574: jaz em Xabregas em huma caixa de marmo• 
rc no vaõ do Altar môr com o feguinte letreiro; 

Aqui ejlá o corpo tle 'D. Francifco, 
filho do primeiro Conde 'D. .IÍntonio 
por fe achar inteiro qu1111do o quiz}
raõ trasladar, havendo quarenta e [eis 
1Jnnos, que era morto; e por naõ fer 
po/fiveJ daremlhe a jepultura, que tem 
nejla Cáfa, como fe pôde ver maiI lar
gamente em huma ~laçaõ, que dijfo 
fe [ef{ , por fer cajo naõ ordinario , 
Tom.V. Kk que 
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que ejl J no Cartorio defle Convento ft 
meteo aqui no anno 1619. em 'JUe-fo 
tlcabou A Capei/a. 

Cafou com D; Violante de Andrade , Dama da 
Emperatriz D. Ifabel. Devia fer no anno de 11 j j 1 
porque neíle anno confirmou EIRey D.Joaõ o con
trato deíle cafamento , de que fe tinha celebrado 
Efcritura em 7 de Novembro de 1530, naõ tendo 
entaõ D. Violante mais que oito annos de idade.: 
Foy eíle Tratado concluido com grande fatisfuçaó 
do Conde de Linhares , e do Marquez de Villa~ 
Real , como diz a Efcritura : E}lando hy prefante ti 
muy illullre Principe, e Excellente Senhor D. Pedr11 
de ld e11ezes , primo de/Rey n'!}Jo Senhor, e M ar1uez 
de Vi/la-Real, e o muy magnifico Senhor D. Antonüi 
de Noronha, Conde de Linhares , e:! e. Do feu do
te , que foraó vinte mil cruzados, inílituio feu pay 
hum morgado em D. Violante, e feus defcendentes, 
com notavd difpofiçaõ , de que fe vê o juizo, e au
thoridade da fua · peífoa , o qual ElRey confirmou, 
e approvou com o mefmo contrato , de que faze
mos mençaó, aonde na f ua falta chamou a linha do 
irmaõ de D. Violante, e nelle Yeyo a fucceder. A 
Emperatriz a dotou como a f ua Dama , e ElRey 
tambem lhe deu certa quantia em cafamento con
fórme o eíl:y1o daquelle tempo, devido à qualida
de de huma Dama do Paço; e à etümasa61 que ~-

. . Zll 
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zia de hum criado, como era feu pay, F ernaõ A 1-
vares de Andrade, Fidalgo da Cafa delRey D Joaó 
o UI. e do feu Concelho, Efcrivaõ da Fazenda, e 
{eu Thefoureiro môr , Cavalleiro da Ordem de Hilloria tJe s. Domia· 

Chriflo, Padroeiro do Priorado de Santa Maria de r,u.' Fª"c J• 

Aguiar, e Fundador do Moíl.eiro da Annunciada 
de Lisboa.da Ordem de S. Domingos, onde jaz na 
fua Capella môr, de que lhe deraõ gratuitamente 
o Padroado para a fua defcendencia; e de fua mu-
lher lfabel de Paiva, filha de Nuno Fernandes MO· 
reira , Efcrivaõ da Camera de Lisboa , officio que 
lhe deu EIRey D.Joaú II. com tanta diíl:inçaõ, co-
mo refere Garcia de Rezende na íua Vida, e de 
Violante de M-agalhaens. Era Fernaó Alvares 
Fidalgo Hefpanhol da Cafa dos Condes de Andra-
de . em. Galifa , com quem elle depois de eflar em 
Portugal confervou a corref pondencia com trata-
mento de parente, como vi em iníl:rumentos de 
grande fé, além do feu Epitafio, que eíl.á na Capel-
fa môr do Moíl.eiro da Annunciada de Lisboa. 
Das fazendas que íeus pays tinhaõ em Hefpanha, e 
outras que naquelles R.eynos comprara, difpoz no 
feu Teff:amento feito em 12 de Agoílo do anno de 
1f49· E para demonflraçaó da authorifada pelfoa 
de Femaõ Alvares de Andrade , e da dara Nobre-
za da Familia, de que procedia, além das honras, e 
authoridade, que logrou em feu tempo fendo hum 
dos conduélores da Emperatriz D. lfabel, naõ he 
oeceflàrío mais teftemunho, que a Efcritura referida 

Xom."'\C. Kk ii do 
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do dote de fua filha , que o Conde de Linharcs ef. 
colheo para nora, e fer Dama da Emperatriz , e a 
neta defi:a filha concertada para cafar com D. f i. 
Jippe, filho do Duque de Bragança D.Joaõ 1. e da 
Senhora D. Catharina, como adiante fe verá; e 
feu filho , irmaõ de D. Violante, Alvaro Peres de 
Andrade, Commendador de S. Pedro de Torres .. 
Vedras na Ordem de Chriíl.o , fer cafado com D. 
Guiomar Henriques, filha de D. Manoel Pereira, 
fegundo Conde da Feira, e affim neíl.as, e outras 
alianças tinha o melhor do Reyno em feus filhos 
Diogo de Paiva, Theologo delRey D. Sebaftiaõ 
ao Concilio de Trento , de quem efcreveo a Defe'!fa 
por ordem do Pontifice , e outras Obras de grande 
erudiçaõ; e Fr. Thomé de Jefus Author do livro 
Trabalhos de J 9us, que morreo com opiniaõ de San· 
to no cativeiro de Marrocos; e Francifco de Andra· 

., • E de , Commendador de S. · Payo de Fragoas na dita 
~ana, uropa, 3. part. 11 ,.. 

Ordem , e Chronina mor do Reyno ; os quaes fe 
D. Fr. Aleixo de Me· fizeraõ taõ benemeritos na Republica das letras , 
nczes na V ida de Fr. r: "" l d · A h 
Thomé de Jef us na que 1ao ouva os por muitos ut ores , que com 
rraducç•ó CaO:cJhaoa. eíla occafiaó fazem memoria da nobreza de Fer· 
B 1 D. . Cri . naõ Alvares de Andrade. Defte matrimonio tive· 

ay e 1ccion. r. 10 ,.. fi r. . 
vcrb9 .dndrlllle. rao os lhos 1egumtes : 

1) D. ANTONIO DE NORONHA, fervio em Ceu
ta com feu tio D. Pedro de Menezes, que gover
nava aquella Praça , com o qual foy morto pelos 
Mouros em hum recontro em 18 de Abril de 1) 5 J' 
naõ contando mais que dezafete annos. O Prindpe 

. dos 
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dos Poetas Luiz de Camoens fez à fua morte en
tre diverfas Obras eíl:e 

SONETO. 

Em }lor vos arrancou , àe enta'Ó cr7faida , 
Ah Senhor D. Antonio ! a dura jorte, 
Donde jazendo andava o hraço forte 
À fama dos antiguos tyquecida : 

H uma JÓ razaô tenho conhecida , 
e om 9ue tamanha magoa je coeforte' 
Que.te no Mundo havia honrada morte, 
N aó podieis vos ter mais la~ga vida: 

Se meus humildes verfls podem tanto , 
Que e' o d~jejo meu je iguale a arte , 
Efpecia/ materia me .Jereis : 

E celebrado em tri/le, e largo canto, 
, Se morre/les nas mãos do faro Marte , 

Na memoria das gentes vivereis. 

E a fua primeira, e excellente Egloga , em que tam
hem chora a morte do Principe D.Joaõ. Jaz em 
o Mofleiro dos Conegos Seculares de Xabregas , 
onde tem o feguinte letreiro: 

Sepultura de V. Antonio de :J\(oro
nha , primeiro filho do fegundo Conde 
de Linhare~ 'D. Francijco, e da Con-

. · · dejf a 

~moens, Cenruria 1, 
~QDClO 11 1 
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NohiJ. ele D. Luiz Lo
bo na Caía Real , Ti· 
alio de ~oronhas. 

iG o Bifloria fjene4/ogic4, 

Jelfa V. Jíiolante, que oJ MouroJ ma
taraõ em Ceuta em 1 8 de .Abril de 
I S S 3 annos , fendo elle de dezafete. 
'D. Joanna de ~ronha jua innãa, 
9ue nunca cafau, e /e{ efla Capei/a 
J f ua cufla , quando a acabou , que 
foy no anno 16 2 2, tra1ladou feus 
of!os da Sé de Ceuta a efla fepultura, 
e naõ a deu aos mais irmãos jeur , 
porque dous delles morreraõ em Africa 
com El~ey V. Sebajliaõ, e os outros 
dous nas partes da índia , e dous f aõ 
'Rf ligiofas da Ordem deSanto Agojlinho. 

* 15 D. FERNANDO DE NORONHA , terceiro 
Conde de Linhares, com quem fe continúa. 

15 D. LOURENÇO DE NORONHA, que morreo 
folteiro na batalha de Alcacer em 4 de Agoíl:o de 
1578, tendo já acompanhado ao mefmo Rey à 
Africa, e teve natural: 

16 D. ANTONIO DE NORONHA, que paf: 
fou à lndia no anno de 1587, conf6rme o li
vro da Ementa, onde fervio, e foy morto em 
Sunda com feu tio D. Luiz de Noronha no 
anno de 1597. 

tj D. MANOEL DE NORONHA, que foy Reli· 
· giofó 
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giofo Eremita de Santo Agollinho , e fe chamou 
Fr. Nicolao Tolentino. Foy Prelado em diverfos 
Conventos da fua Religiaõ, Definidor, e Provin~ 
cial. 

1; D. DIOGO DE NORONHA, tambem Religio· 
{o Eremita de Santo .Agollinho, que na Religiaõ fe 
chamou Fr. Guilherme de Santa Maria ; foy Prior 
em diverfos Conventos , e ultimamente da Graça 
de Lisboa, Definidor, Vifitador, e Provincial. 

15 D. FRANCISCO DE NORONHA, que palrou a 
fervir à India no anno de 15 84 com o Vice .. Rey D. 
Duarte de Menezes, aonde morreo fem íuccefiàõ. 

1) D. PEDRO DE NORONHA, que paffou à Afri· 
ca com ElRey D. Sebafliaõ, e morrt~o com feu ir· 
maõ D. Lourenço na batalha de 4 de Agollo de 
157 8, e já tinha acompanhado a ElRey quando foy 
a primeira vez à Afiica. 

15 D. Luiz DE NoRONHA, eíludou em Coim· 
bra muitos annos , e deixando dla vida pela Mili
tar , paífou a fervir à India no anno 159 S , e foy 
morto pelos J aos na Sunda , indo em huma Galé 
por Almirante da Armada de Lourenço de Brito no 
anno dei 597. 

1; D. JoANNA DE NORONHA, que naõ elegeo 
eíl:ado fendo muito rica , e fundou a Cape11a môr 
do Molleiro de S. Bento de Xabregas da Ordem 
dos Conegos Seculares de S. J oaõ Euangelilla para 
enterro dos Condes de Linhares , onde tem mag
~cas fepulturas i e ella fe recolheo no ~olleiro 

da . 
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da Annunciada de Lisboa na companhia de luas ir· 
mãas , aonde acabou feus dias com grande perfei
çaõ de vida, e fe mandou enterrar dentro no Moí· 
teiro da Annunciada, que fundara feu avô materno 
F ernaó Alvares de Andrade. 

1; D. J oANNA DE N oaoNHA, que morreo tem 
eleger eílado. 

15 D. MARIA DE NoaoNHA, Freira na An
nunciada de Lisboa. 

1; D. CATHARINA DE NORONHA, . duas vezes 
· Prioreza no dito l\'1oíleiro. 

15 D.BRITES DE NoRONHA, Freira nomefmo 
Moíleiro. · 

15 D. l\tf ARGARIDA DE NORONHA, que na Re· 
ligiaó fe appellidou de S. Paulo, tambem Freira no 
dito l\loíl:eiro da Annunciada de Lisboa da Ordem 
do Patriarcha S. Domingos. Era D. Margarida 
perita na lingua Latina, e em outras: efcrcveo com 
e1egancia na Portugueza excellentes Difcurfos , e 
Tratados ef pirituaes , e traduzi o de Latim em Por· 
tuguez a Regra , e C on/lituiçoens, que prof dfaõ as . 
Religiofas da fua Ordem , que 1e imprimiraõ em 
Lisboa no anno de 161 s , e huma Relaçaõ do modo, 
com que fe defcobrio a fingida fantidade de huma 
Freira do mefmo Mofleiro, muy celebre por dizer, 
que tinha as Chagas de ChrHlo: Antonio de Soufa 

Macedo, Flores de de Macedo a celebra. Foy duas vezes Prioreza do 
H.:J11•nha, pag. 70. M ll . 

1eu oneuo. 
J) D. FRANCISCA DE NORONHA, illegitima, 

que 
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q\le tambem foy Religiofa no Moileiro da Annun·. 
eia da. 

· * 1; D. FERNANDO DE N OR.ONllA, terceiro . 
Conde de Linhares, foy Senhor das Villas de Li· 
nhares, Fornos de Algoudres, S. Lourenço de Bair· 
ro , Pereira, Geflaço, e do Concelho de Pena-\r er· 
de, Commendador de N oudar, e Barrancos na Or. 
dem de A viz , do Concelho de Eíl:ado , e V édor 
da Fazenda delRey D. Filippe II. e deIRey Filip
pe III. e do feu dcfpacho. Tinha acompanhado a 
EIRey D. Sebaíl:iaõ na jornada de Africa, e foy ca• 
tivo na batalha de Alcacer. Achava-fe o Coride 
fem fuccellào, por ferem mortos os feus filhos, e 
teve &culdade Real para nomear fuccelfor à f ua 
Caía , Titulo , e Commenda , e nomeou tudo en1 
D. Miguel de Noronha, que foy quarto Conde de 
Linhares, e a fua fucceífaó deixamos já efcrita , o 
qual era feu fobrinho, e neto de D. Miguel de NO· 
ronha feu primo fegundo, com a clauf ula de haver 
de cafar com a íua fobrinha D. Ignacia de Mene
zes, filha de D. Pedro de J\.1enezes, e neta de D. 
Antonio de Menezes 1eu primo irmaõ, Alcaide môr 
de Vifeu. Morreo em ·o anno de 1608, jaz em 
S. Bento de Xabregas. 
Cafou com a· Condeífa D. Filippa de Sá , filha her• 
deira de Mem de Sá, Governador do Braftl , e de 
D~ Guiomar de Faria , filha de A ffonfo Annes de 
Andrade , Defembargador do Paço , e de Brites 
Mariz de Faria. E ficando a Condelfa viuva, 

Tom.V. LI uca 
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rica , e fem filhos , por fer muy confideravel a fuã 
&zenda affim em Lisboa, como no :Braftl , a deixou 
aos Padres da Companhia do Collcgio de. Sa~to An-

. taó em Lisboa, applicada ·à obra da Igreja, em que 
refervou para fi a Capella môr , para · donde maDi; 

dou , que neJla fe fepultalfem feus oífos , ·e. houve& 
certo numero de Capellaens , que todos os dias diG 
fclfem Mi.ílãs; e fàleceo em 2 de Setembro do anno 
de 1618, jaz na dita Capella môr em hum fumptuo-. 
fo Maufoleo , que a gratidaó dos Padres daqucllc 
Collegio lhe fez lavrar com todo o primor. da arteJ 
tiveraõ eA:es filhos : . . 

1~ D. FRANc1sco DE NoRONH:A ·,que morreo 
menmo. 

16 D. MARIA DE NORONHA, que effando def. 
pofada com D. Filippe , Commendador de Monça~ 
rás, filho quarto do Duque de Bragança D. Joaõ, 
primeiro do nome , e da Senhora D. Catharina , 
morreo antes de fe effeituar o matrimonio , como 
referem os Nobiliarios deíle Reyno. 
. 16 D. VIOLANTE DE N OR.ONHA. , que fuleceo 
antes de eleger efiado. 

* .14 D. PEDRO DE MENEZES , filho ultimo 
dos Condes de Linhares D. Antonio de Noronha, 
e D.Joanna de Ayala, foy Capitaõ de Ceuta por 
aprefentaçaó de feu primo o Marquez de Villa~ 
Real, Capitaõ proprietario daquella Praça, em cujo 
governo fuccedeo a D. Affonfo de Noronha {eu pri· 
mo com irmaõ no a1mo de 1550 quando ElRey D .. 

Joaõ 
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JoaCS o III. o mandou por Vice-Rey da India, e a 
D. Pedro de Menezes para Ceuta. Teve grande 
cafa, que manteve com efplendor naquella Praça, e 
muita def peza, dando meía a muitos Fronteiros; e 
fàzendo muitas coufas dignas da fua qualidade. Re• 
cebeo naquella Cidade ao Rey de V eléz, que tra
tou com notavel magnificencia. Empr.gado nas 
obrigaçoens do feu. pofto, correo o campo, onde 
cativou alguns Mouros, e tomou muito gado: po0i 
rém naó lhe durou muito eil:a fortuna , porque em 
()Utra occafiaó fe perdeo o Adail V afco Nabo , que 
levava· cincoenta .cavallos , de que poucos efcapa· 
,-aõ. Corria o Alcaide de Tetua6 o campo, e co· 
mo D. Pedro tinha grande coraçalS, lhe pareceo fer 
coufa indigna fofrello : bufcou-o a tempo, que elle 
já fe retirava, e feguindo-o D. Pedro, e chegando 
à vifta delle, e reconhecendo o grande numero dos 
Mouros, e a pouca gente, que o acompanhava, in• 
citado do. valor os· acometeo fendo elle o primeiro , 
que os ferio com a fua lança , fazendo maravilhas Q 

fcu valor; por~m cedendo à multidaõ, foy desbara· 
tado, e morto, e leu fobrinho D. Antonio de N oro
nha, e outros Fidalgos em 18 de Abril do anno 1j5 J. 
Cafou duas vezes, a primeira com D. Lucrecia da 
Guarda, filha de D.Joaó da Guarda Protonotario 
A poí\olico, Deaõ , e Proviíor de Braga, de quem 
teve: 
- 1; D. ANTONIO DE MENEZES, que morreo moço 
(como diz· D~ Antonio de Lima) fem lhe dar eflado~ 
... . Tom.V. Ll ii D.JOAN• 
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1; D. JoANNA DA SYLVA, cafou com D. Mar
tinho de Caí\ello-Branco, ·Senhor de Villa-N ova de 
Portimaõ, e do Morgado da Póvoa; e naõ tiveraó· 
fuccelfaõ; foy Senhora da Q.uinta de Marvilla, que 
fua av6 lhe nomeara, e ella deixou depois a~ def. 
cendentes de feu tio D. Francifco , fegundo Conde 
de Linhares, e depois palrou a D. Cario' .deNoro· 
nha, e eílá em feus defcendentes os Condes de Va. 
la dares. 

1; D. CATHAR.INA DE MENEZES, cafou com 
André de Albuquerque, e foy fua primeira mulher1 
e naõ tiveraõ f ucceffaó. . " 
Cafou fegunda vez com D. Conflança de Gufmaõ; 
Dama, e depois Camereira môr da Infanta D. lVI .... 
ria, irmãa da Condellà de Vimiofo D. Luiza de 
Gufmaõ, filha de Francifco de Gufmaó, Mordo• 
mo môr da mefma Infanta, e de D.Joanna de Bla,: 
velt fua mulher, Senhora de Limale, e Bierges em 
Flandres , e defle matrimonio nafceraó os filhos fe· 
guintes: 

il' 1; D. ANTONIO DE MENEZES, oom quem 
fe continúa. . · · 

1; D.JoANNA DB GusMAÕ, que foy Dama da 
Infanta D. Maria, e depois fegunda mulher de D. 
Affonfo de Noronha , quinto Conde de Odemira 
fem fuccellàõ , como íe verá no Cap. x. do Liv. 
VIII. ~ 

* 1; D. ANTONIO DE MENEZES, foy Alcai
~e môr de Vifeu, por merce da Infanta D. Maria, 

Senhora 
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Senhora daquella Cidade: fuccedeo na Cala de feu 
pay , teve. o Reguengo de Torres-Vedras, e à fua 
avó materna nos Senhorios de LimaJe, e Bierges 
em Flandres~ Paífou com EIRey D. Sebaftiaõ à. 
Afi'ica, e foy morto na batalha de Alcacer em 4 de 
Agollo de Ijtl. · 
Cafou com D.J oanna de Lencaílre (que depois foy 
n1ulher de D. Alvaro de Mendoça, Fidalgo Cafie
lhano , que fervia neA:e Reyno, e era Capitaõ de 
Infantaria no CaA:ello de Lisboa) filha de D.Jero
nymo de Caílro ,. Senhor do Paul de Boquilobo , 
Governador da Cafa do Cível, e de D. CeciJia 
Henriques fua mulher, filha de Ruy de Mello, AI· 

· caide môr de Alegrete; e tiveraõ os filhos feguintes: 
4 16 D. PEDRO DE MENEZES, com quem fe . ' continua. 
16 D.JER.ONYMO DE NottONHA, que fervia na 

Jndia , aonde paíf ou , depois de o intentar diverfas 
vezes , no anno de 1 596 na Armada, em que foy o 
Vice-Rey D. Francifco da Gama , quarto Conde 
da Vidigueira , e fuy morto pelos J aos fendo Capi
ta ó de huma Galé da Armada , com que Luiz de 
Brito fuy a Sunda no anno de 1597. 

* 16 · D. CARLOS DE NoaaNHA, adiante. 
- 16 D. ALVAR.O DE MENEZES, que paffou à ln· 
dia , onde fervia muitos annos com boa fatisfaçaõ , 
fuy Capitaõ môr de huma das efquadras, em que o 
.Vice-Rey D:. Martim Affonfo de Cafiro dividio a 
Armada 1 c9m que foy a foccorrer Malaca no anno 

de 
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·de. 1606, e com a íua teve D. Alvaro feiices fuêeef; 
fos. Cafou com D. Anna de Soufa, filha de Pe-.· 
dro Lopes de Soui, Governador de Malaca, e Ge· 
peral de Ctilal> , e de D. Brites de A taide , fua ÍC'.':" 
gunda mulher, filha de D. Diogo de Ataide, Capi
taõ de Baçaim, e naó tivera ó fucceH"aõ; e. f ua mu
lher cafou depois. com Balthafar de Azevedo de 
V ilia .. Viçofa. , , . 
- 16 D. CECILIA HE.NR14lUES 1 cafou com D; 
Francifco·Rolim de Moura, decimo quarto Senhor 
de Azambuja , e de Montargil , Commendador. d4 · 
Azambuja, &e. de quem foy primeira mulher, e de -
Cf Uem teve : · 

.. " 

17 D. ANTONIO RoLmn&MoullA, 9ue: 
falecco rnenino. , 

17 D.CONSTANÇA DE CASTRO, .que tan>.·
bem morreo de curta idade. 
· 17 D. Lu1zA DE CASTRO, que caíou com 

Ruy de Moura Telles, Senhor da Póvoa, e 
Meadas , Governador, e Capitaó General de 
Mazagaõ, V édor da Caíà da ·Rainha D. Lui
za, e da Fazenda delRey , do feu ConcelhQ· 
de EGado,. Prefidente do Defembargo do Paço, 
e Elhibeiro môr da Rainha D. Luiza Fr.ancifca 
de Gufmaó; e deGe matrimonio nafceo unica: 
. 18 D. Lu1ZA DE CASTkO , que foy fua 

. herdeira, e cafou com Nuno de Mendoça, k• 
gundo Conde de V ai de Rcys; e a fua fuc~ 
iaõ fe verá no Liv. :X. Çap. ·~II. t· III. . 

D. CoNs.. 
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- · 16 D. CONSTANÇA DE Gvs.MAÓ , que· morreo: 
fem dlado. · 

·it 1·6 D. Pmao DE MENEZES, fuccedeo na 
Cafa de ku pay, teve o Reguengo de Torres-V e· 
dras , e foy Alcaide môr de Vifeu , Senhor da Ba• 
ronia de Limalc, e Bierges em Flandres. 
Cafou duas vezes : a· primeira com D. Ma ria de 
Ponugal, filha de D. Joaõ de Portugal, e de fua 
mulher D. Magdalena de Vilhena , filha de F-ran· 
cifco de Soufa Tavares, Capitaõ de Dio , fem íuc-
ceífaó. . 
Caf ou fegunda vez com D. Maria de V afconcellos, 
iilha herdeira de D. Antaõ de V afconcellos, e de D. 
Ignacia do Tojal, filha de Joaõ Gomes, Cavalleiro 
da Ordem de Chrifló, Feitor da Caía da lndia, e 
de Eva do Tojal , como fc verá em leu lugar no 
Liv. XIII. e deíl:e matrimonio nafceo filha unica: 

17 D. IGNACIA DE ~IENEZES E V ASCONCELLOS, 

que foy herdeira, e da Alcaidaria môr de Vifeu. 
Cafou por diípofiçaõ de D. Fernando de Noronha, 
terceiro Conde de Linhares , feu tio, com D. Mi
guel de Noronha , como temos dito, para que an1• 
bos logralfem a fua Caía, eCommenda. D. Ignacia 
com o Conde feu marido , e feu tio D. Carlos de 
Noronha, e fua mulher D. Maria de Vilhena, vcn· 
deraõ no anno de 1621 com faculdade Real a Tho· 
maz de Ulhoa a 'Baronia de Limale, e Senhorio de 
Bierges, e outras terras, que poífuhiaõ em Flandres. 

* _16 D. CARLOS D.EN ORONH1\, que fuy filh? 
tercei· 
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terceiro de D. Antonio de Menezes, Akaide môr 
de Vifeu , eíl:udou Direito Canonico na U niverfida· 
de de Coimbra, e feguindo as letras foy Deputado 
dá Mefa da Confciencia, e Ordens, e depois Frefi· 
dente do mef mo Tribunal, Commendador de Mar· 
vaõ em a Ordem de Aviz, Coromenda que a feu 
favor tinha renunciado feu tio o terceiro Conde de 
Linhares , de quem deixou de herdar a Caía , e 
Condado , por fe cafar anticipadamente. Q_ueria 
o Conde que elle efperaífe pela idade de fua f obri
nha D. lgnacia de Menezes para a cafar com eJle, 
e como o na6 fez, a caíou com D. Miguel de No· 
ronha, como fica dito , e nelles nomeou a Caía, e 

, Titulo, confórme a permHiàó, que tinha delRey 
para o poder fazer; porém D. Carlos lhe moveo de· 
pois demanda , allegando fer parente mais chegado, 
mas teve fentença contra fi. 
Cafou duas vezes, a primeira com D. Maria de Vi
lhena, filha de Nuno da Cunha, Commendador de 
S. Vicente da Beira na Ordem de Chrillo; e de D. 
Leonor de Soufa de Refôyos, fua mulher, Senhora 
do Morgado, e Caía de Refoyos; e defle matrimo
nio teve etl.es filhos: 

17 D. ANTONIO DE NORONHA , que fervi o nas 
Armadas, e fe achou na reflauraçaõ da Bahia, fen
do Capicaõ de hum Galeaõ da Armada ; e depois 
fendo Capitaõ de outro na Armada, de que era Ge· 
neral D. Manoel de Menezes, pereceo no Jaflimo
fo _ naufragi~ daquella Armada na Cofta de França 

em 
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em o anno de 1627. Havia caíado com D. Beires 
de Noronha , filha heraeira de Pedro Vaz · Corte
Real, e de D. Ignez de Noronha, filha de·Fernaõ 

· de Miranda de Azevedo, ·capitaõ de Dio, e tive- . 
raõ D. Carlos de Noronha, 4ue morreo menino, . 

~· ·11 D. IGNEZ DE MENEZES' que roy uni· 
.ca , e cafou duas vezes : a primeira com D. 
Lourenço. Filippe de Li~a~ Brito e N dguei• 
ra , fegundo Conde dos. Arcos , e a fegunda· 
no anno de 1649 comJoaõ Gonçalves daCa- .. 
mera , quarto Conde da Calheta, e oitavo Ca· 
pitaõ Donatario da Cidade· do Funchal, e fi. 
eando deA:e matrimonio viuva em 27 de Mar
ço de 16J6 toinou o Habito de Santa There· 
f a no Mofleiro de Santo .Alberto de Lisboa , 
fem ter havido filhos de nenhum deítes inatri· 
monios , e naquelle Convent_o · fe chamou So· 
ror Ignez Maria de S.Jofeph, e nelle.foy Prio·· 
reza , e acabou Cantamente•. · • :. ·· 

Carou tegunda vez D. Carlos de Noronha· coin D. 
Antonia de Menezes·, filha de D. Miguel de Me
nezes, primeiro Duque de Caminha, e feJto Mar• 
quez de Villa-Real, feu primo ·tercciro, · e;aJu~ tuc. 
c~aàõ fica efcrita no Cap. VIIL l~ II. do Li~.111; 
pag. 521. . · ·. . · . 

.,. 14 D. MARGAllIDA DE M ·ENEZES ~ que foy 
a fegunda filha de D. Antonio de Noronha'·~ e D .. 
/oanna de Ayala, primeiros Condes de Linhares. 

Tom.V. Mm ·· ~afou 
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Cafou com D.Joaõ de Menezes> fetimo· Senhor de 
Cantanhede, em cuja Cafa · fuccedco a feU pay, .P°' 
rém naõ· em todas.ás tcrw, e era filho· de·D .. Jorge 
de Menezes , fexto ·Senboc de Cantanhede·, e da 
Atalaya, Tancos,. Cmceira; e de D. L~onor. ·de 
Sottomayor ;- e neto de D. Pedro de Menezes, pri. 
meiro Conde de Cantanhede, Senhor de A talaya , 
Tancos , e Cinccira , Alferes môr delRey D. Ma..; 
noel ( defcendeóte por Baronia da: Real Familia de· 
Menezes, terceiro neto de D. Gonçalo Telles de· 
Menezes , Conde· de Neiva e Faria , Alcaide môr 
de ·Coimbra, e primeiro Senhor de Cantanhede , ir~ 
maõ inteiro da Rainha D. Leonor Telles de Mene.: 
zes) o qual tinhacafado com D. Leorior deCallro, 
que foy fua primeira mulher, filha de D.Alvaro de 
Cafl:ro ; primeiro Conde ·de Monfanto ; e deíte ef: 
clarecido matrimonio nafceraõ os filhos feguintes: 

* 1 f D. PEDRO riB MENEZES, com quem fê · . ' . . . continua. 
1 J D. ANTONIO DE MENEZES, que palrou a fer· 

vir na India, aonde foy Capitaõ de Sofala, e voltaó
do ao Reyno· fegui~ na fuccelfaõ delle ao Senhor D. 
Antonio , Prior do Crato , e com eUe fe fOy para 
França , e lá morreo fo1teiro. Dizem que tivera fi. 

· lhos naturaes a D.Luiz de Menezes, que fervio na 
lndia, e 14 faleceo, e a D.Jofeph de Menezes, que. 
fervio a Coroa de CafteUa · como Soldado dà fortu
na·, e occultando o feu.appe11ido, e nafcimento f~ 
chamou J Qfeph Furtado; porém crefcendo em póf~ 

· tos 
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tos, em que o adiantou o feu merecimento , che· 
gou afer Almirante da Armada daquelle Reyno, e 
poílo já neR:a graduaçaõ ufQu do appellido , e Ar
mas de Menezes, e foy do Concelho de Guerra; 
naõ fabemos fe caf ou. 

1; D.JORGE DE MENEZES, acompanhou a EI· 
Rey D. SebaR:iaõ à Africa, e ficando cativo na in· 
feliz batalha de Alcacer, foy refgatado no numero 
dos oitenta Fidalgos, como refere J eronymo de Men· 
doça. Cafou com D. Brites do Rio, filha de Dio· 
go de Ca!lro do Rio, Fidalgo da Cata Real , e Ca
valleiro da Ordem de ChrHlo, e de f ua mulher Bri
tes Vaz , a qual lhe empreR:ou dous mil cruzados 
para ajuda do feu refgate. Em Agoílo de 1580 
vivia no lugar de S. SylveR:re, termo de Coimbra , 
com a mef ma lua logra , que lhe empreíl:ou quatro 
mil e quinhentos cruzados para ajuda de comprar 
certas terras, e Vaífallos; o que coníl:a do Teíla
mento da dita Brites Vaz. N aõ feguio D. Jorge 
ao Senhor D. Antonio, como fizera feu irma6; po
rém naõ deixou com tudo de padecer trabalhos , 
fendo prezo, e finalmente foy reíl:ituido à lua Cafa 
no anno de 1591. DeA:e matrimonio nalceraõ os 
filhos Jeguintes, a faber : D. J oaõ de Menezes , . que 
palrou à In:fia por Capitaõ de huma nao no anno 
de 160;, e voltando no anno feguintc fe perdeo na 
barra de Lisboa, e pouco tempo depois morreo em 
Madrid, havendo cafado com D. Ange1a de l\tlen
doça, filha de Femaõ de Mendoça, Commendador 
· Tom.V. Mm ii de 
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de Atearia Ruiva na Ordem de Santiago, e de Th 
Maria de Noronha, e naó,reve fucceffaõ. D.Joan• 
na da Sylva, que foy por morte de D.Joa6 feu ir• 
maõ herdeira, e catou com D. Antonio da Sylva 
de Saldanha, filho de Affonfo de Saldanha o da Cha, 
mufta , e de D. Guiomar de Caíl.ro , f ua fegunda 
m'ulher, filha de D. Pedro de Noronha, Senhor de 
Villa-V erde, e naõ teve fücceffaó. D. Maria de 
Menezes , que morreo fem tomar eílado, e D. Fran,. 
cifca, D. Leonor, e D. Marianna, Freiras cm San· 
ta Clara ·de Coimbra. 

1; D. D10Go DE MENEZES, acompanhou a EI
Rey D. Sebaíliaó à A frica, e morreo na batalha de 
Alcacer em 4 de Agoíl.o de 1578, havendo tido em 
Francifca Aranha dous filhos naturaes, D. Diogo de 
Menezes, Religiof o da Ordem de Santo A goftinho; 
e D. Luiz de Menezes, que fervio na lndia, e ef. 
tando def pachado com o governo de ~lalaca, mor· 
reo íem f ucceílàú. 

15 D. RoDR.IGO DE MEN'EzES , morrco fem 
fÜcceífaõ. 

* l) D. JoANN~ DA SYLv A, cafou com D. 
Manoel Pereira , herdeiro da Caía da Feira , de 
quem adiante fallaremos. 

t J D. LEONOR DE l\{ENEZES , Abbadefiã de 
Santa Clara de Coimbra. 

* i $ D. PEDRO DE l\'.IENEZES, fetimo Senhor 
~e Cantanhede. Cafou duas vezes: a primeira com 
·D. Luiza de Noronha fua tia, prima com irmãa de 
· ku 
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ft\l pay , filha de D. Aleixo de Menezes, Alcaide 
môr de Aronches, Ayo ddRey D. Sebaftiaõ, de 
quem teve huma filha, que morrco menina. 
Cafou íêgunda vez com D. Igncz de Zuniga, fua Salazar• .earª de Lan, 

• (c d . ,., d D M . d Z . r. tom. 1. hv.~. cap.16. pnma egun a, 1rmaa e • arta e umga, 1e· §. J, pap. 461, 

gunda Marqueza· de Mirabel, mulher de D. Luiz 
de A vila , Commendador môr de Alcantara, filha~ 
de D. Fradique de Zuniga e Sottomayor, primeiro 
M.arquez de Mirabel , e de Anna de Caff:ro, filha 
de J oaõ Serrano , natural de A vila , Mordomo do 
Bifpo de Placencia , e de ldaria de Caflro , Came• 
reira da Duqueza de Bejar. Era o Marquez D. 
Fradique, filho de D .. Francifco deZuniga, Senhor 
de Mirabe1, e Brante· Villa (filho de D. Alvaro de 
Zuniga, primeiro Duque de Bejar, Arevalo, e PJa-
cencia, e de D. Leonor Henriques fua primdra mu· 
·ther) e de D. Maria Manoel, irmãa de D. Leonor 

, de Sottomayor, avó de D. Pedro de Menezes , de 
quem tratamos, e filhas ambas de D. J oa6 de So· 
tomayor, Senhor de Alconchcl e Leinos, e de D. 
Joanna Manrique, filha de D. Lourenço Soares de 
Figueiroa , primeiro Conde de Feria ; e defte ma• 
trimonio naf ceraõ os filhos feguintes : 

16 D.JoAÓ DE MENEZES, morreo folteiro na 
batalha de Alcaccr cm 4 de Agofto de 1578. 

* 16 D. ANTONIO DB MENEZES, com quem 
fe continúa. 
· · 16 D. FRADIQ.UE DE MENEZES, que fendo def. 
tinado para a vida Eccldiaftica eíludou cm Coim· 

bra, 
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bra, foy graduado Bacharel em Canones, e depoi• 
Oppofitor à Caía de Alconchel, de que fahio ex·· 
cluido na demanda ; e largando os eí\udos cafou 
com D. Ifabcl Henriques , filha de F cmaõ Nunes 

· Barreto, Senhor dos Coutos de Freris, e Pencgate; 
Commendador de Santo Adriaõ na Ordem de Chrif. 
to ( irmaõ de D. J eronymo Barreto, Bifpo do Fun

. chal , e do Algarve) e de D. Maria Henriques, filha 
de Manoel Henriques Correa (dos Henriques deAvei· 

. ro ) de quem teve entre outros filhos , que feguir~Õ 
o Eílado Ecclefiafi.ico, a D. Affonfo de Menezes , 
que foy Senhor da Ponte da Barca, &c. e a fua deíP 
cendencia fe verá no Cap.VI. do Liv. XII. . 

16 D. FRANc1sco DE MENEZES, que morrco 
moço, fem geraçaõ. 

16 D. J OANNA DE MENEZES , cafõu com D. 
' Joaõ de Azevedo, Almirante de Portugal, Com· 

mendador deJerumenha, e Claveiro da Or.dem de 
A vig , de quem foy primeira mulher ; e defle ma
trimonio nakcraõ D. lgnez de Zuniga, e D. lfabel 
de Vilhena,, Freiras em S.Joaõ de Eílremoz, e D. 

· Bemarda de Menezes, que foy primeira mulher de 
D. Simaõ de Caftro, Senhor de Reriz, e Bemvi

. ver, &e. de quem nafceo unico D. Joaõ de Catlro, 
que foy Almirante de Portugal, e a fua defccride• 
_eia efcrevercmos no Cap . . XV. do Liv. XI. 

16 D. MARGARIDA, que morreo folteira. _ 
. · * 16 D. ANTONIO DE l\1ENEZES , naõ chegou 
.a fucceder na Gafa de Cantanhede por morrer ein 

vida 

oig1tized byGoogle 



'4 Ct1f"· 'JY•l 'Prirl#g. 1.J'U. Y L 2 71 
vida de íeu pay, fendo cafado com D. Ignez de A vi .. 
la fua prima com irmãa, filha de f ua tia D. Maria 
de Zuniga Sottomayor, Marqueza de Mirabel (ir
mãa de fua mãy) e doMarquez deMirabel D. Luiz 
de A vila, Commendador mór de Alcantara, Gen
tilhomem da Camera do Emperador Carlos V. feu 
Embáixador em Roma, e do feu Concelho de Ef.. 
tado , irmaõ do primeiro Marquez de Navas, e fi. 
lho fegundo de D. ER:evaó deAvila, fegundo Con· 
de del Rif co, e de D. Elvira de Zuniga, filha de D• 
Pedro de Zuniga , fegundo Duque de Bejar, e de 
D. Therefa de Gufmaõ , Senhora de A yamonte , 
Lepe, e Redondeia, filha de D.Joaõ Affonfo de 
Gufmaõ , primeiro Duque de Medina-Sidonia ; e 
deíle matrimonio· nafceraõ os dous filhos feguintes: 

17 D. JoAÕ DF. MENEZES, que morreo moço 
em vida de feu avô. 

* 17 D. PEDRO DE MENEZES , que foy nono 
Senhor, e fegundo Conde de Cantanhede , Titulo , 
que renovou em lua Cafa EIRey D. Filippe III. 
por Carta de 21 de Abril de 161 S , como fe vê na 
fua Chancellaria liv. 14J fol. 112 verf. Foy tam
bem Commendador de Santa Maria de Almonda da 
Azinhaga na Ordem de ChriR:o, Prelidente da Ca· 
mera de Lisboa, e o era no tempo da Acclamaçaõ; 
faleceo no anno de 1644. · 
Ca(ou com D. COnR:ança de Gu(rnaó, filha de-R.uy 
Gonçalves ·da Camera , primeiro Conde de ViJJa• 
;Franca, Capitaõ Dooatario da Ilha de S. Miguel, 

e de 
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e de . D. Jo~nna de Guf maõ, filha de D. Francifco ' 
·Coutidlia~ terceiro Conde de Redondo, Vice-Rey · 
· da lndia·; e dd\e matrimonio nafceraõ : · · 

. ... r º1i -·n. ANTONIO Lmz DE MENEZES, Mar-
quez de Marialva.:. · ; ·· . .:·. ·" 

• · 11' .. D. RoDRIGO DE MENEZES, de quem 
&remos mençaõ adiante~ · . , , .l 

18 . D. IGNEZ DE A VILA, cafou com feu priino 
com irmaõ D. Alvaro de Abranches, do Concelho 
de Eílado, de quem foy fegunda mulher, e naõ ti· 
vera ó f uccelfaõ. · · . · 

18 D:JoANNA ~DE GusMAÕ, que foyReligi~ 
lã no Mollciro da Ma-Ore de Deos de Lisboa. 

18 D. MARIA DE MENEZES. 

18 D. J ERONYMA ·DE MEKBZES , Freiras no 
Mofleiro da Ef perança de Lisboa. 

18 D. JuLIANA, Freira em Santa Clara de 
Coimbra. 

18 D. FRANCISCA DE Gus.MA<S, que foy Dama 
da Rainha D. Luiza, e ·carou com D. Joaõ Lobo 
dà Sylveira, oitavo Baraõ de Alvito, e a fua fuc• 
celfaõ diremos no Cap. XIV. do Liv. XI. 

,.. 18 ' D. ANTONIO Luiz DE MENEZES, fuc
cedeo na Caía de feu pay: foy terceiro Conde de 
Cantanhedé , primeiro Marquez de Marialva por 
merce delRey D. Affonfo VI. do anno de 1661, 
Senhor das Villas de Marialva , Merles, Mondim , · 
Cerva, Athey, Hermello, Alvaro, Villar de Fer· 
reiras, Avelãas do Caminho, Leomil, Penela, Po- . 

:voa, 
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voa ~ e V álongo , do Morgado de Medeio, e de 
S. Sylveftre, Commendador de Santa Maria de AI. 
monda, de S. Romaõ de Bouris, de S. Cofme de 
Azere na Ordem de ChrHlo, do Concelho de Ef
tado e Guerra, Vedor da Fazenda, Governador 
das Armas de Lisboa , Setuval , Cafcaes, e toda 
a Extremadura , Capitaõ General da Provincia de 
Alerritejo, onde coníeguio gloriofas vitorias. Foy Ericeira_PorruJ?:• Relf. 
;i primeira a das Linhas de Elvas em 14 de Janeiro lom.J.liv.4- fª~·uo. 
de 16s9 rompendo as Linhas, em que eff:ava o Ex· 
ercito dos Caftelhanos mandado por D. Luiz Men•· 
des de Haro, e foccorrendo ao mef mo tempo aquel •. 
Ia Praça , que elle tinha fitiada, com huma total der· 
rota do feu Exercito. Acabada a Campanha, di-. 
vididas as guarniçoens pelas Praças, e defpedidos os 
foccorros, paífou a Lisboa, aonde logrou o applau· 
fo, que merecia a ventajem confeguida pelo feu va• 
lor, e pela aél:ividade, com que ajuntou o Exerci e o, 
fuperando as grandes difficuldades, que a todos pa· 
reciaó invenciveis. Entrou no Paço a beijar a maó Torre do Tom. Chan .. 
a El Rey' que na Caía' em que o efperava' <leu ai- ccllaria dcll:{cy v. Af· 

n- b 11 h fi ] fonta VI. liv. • 9. toL guns panos a rece e o, onra mgu ar, mas mere· 1 ;8. 

cida do efclarecido procedimento. do Conde. En· E a dclRey D.Pedro IL 

tre outras merces lhe fez a do Titulo de Marquez liv. ~7· tul. 343• 

da Villa de ~larialva em duas vidas, de que fe lhe 
paífou Carta em 11 deJunho de 1661. Depois fe 
lhe fizeraõ novas merces, e entre ellas a da digni· 
dade de Marquez de juro , e herdade para fempre 
fóra da Ley Mental huma vez, e que feu filho mais 

Tom.V. Nn velho 
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velho fe podelfe logo cobrir com o Titulo de Mar' 
-quez : foy paífado o Alvará em 14 de Mayo de 
167 5. Voltando o Marquez ao governo da Pro• 
vinda de Alemtejo , alcançaraõ pelo feu zelo , e 
aél:ividade prof pcros f ucceifos as noífas armas , até 
que ultimamente no anno de 1664 foy mandado à 
mefma Provinda com o poilo de Capitaó General; 
e fahindo com o noífo Exercito, fe alojou defronte 
de Badajoz, aonde acampava D.Joa6 de Auftria, 
filho delRey Filippe IV. com o Exercito de Caf. 
tella , e naó confeguindo obrigallo a huma acçaõ 1 

deliberou o Marquez bufcar empreza, que com 
. realidade acreditaífe o poder do Exercito, que go-

~~ ~~~;z. Jav. vernava ; e refolveo fitiar a Praça de Valença de 
Alcantara , que · rendeo fem grande oppofiçaõ , e 
tendo neíl:a Campanha ganhado outros Lugares de 
importancia, fe recolheo com o Exercito a Eitre• 
moz 1 já feparado dos foccorros das mais Provi~ 
cias do Reyno. . No anno de 166 5 fe poz em Cam• 
panha com hum luzido Exercito, em oppofiçaõ ao 
do Marquez de Carracena , que com o de Caflella 
tinha poílo fttio a Villa-Viçofa ; e fahindo de Eftre· 
moz a foccorrella, ganhou a famofa batalha de Moo. 
tes-Claros em 17 de Junho do referido anno com 
grande perda dos inimigos, porque paffàraó de qua
tro mil os mortos' e de íeis mil os prizioneiros ' e 
entre elles alguns de grande fuppofiçaõ , como o 
General D. Diogo Correa, D. Gafpar de Haro, 6.
lho do Conde de Caíhilho ( naquelle tempo Valido 
· · · - __ delRey 
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delRey D. Filippe) genro do Marquez de Carra· 
cena, e Capita ó das fuas Guardas, que morreo em 
Eílremoz das feridas, que recebera na batalha, D. 
Manoel Carrafa, e outros muitos Officiaes, toman~ 
do tambem tres mil cavallos, quatorze peças de ar
tilharia , dous morteiros, quantidade de bal1as, to
das · as armas da Infantaria , oitenta e íeis bandeiras, 
dezoito Eílendartes , os timbales do Marquez de 
Carracena, e do Principe de Parma, e todos os fór
nos , e inftrumentos . de expugnaçaõ , que trazia o 
Exercito. Poucas N açoens houve na Europa, que 
fe naó achaífem na .batalha de Montes-Claros , e te!: 
tificaraó naõ f 6 o valor , mas a f ciencia , com que 
fuy confeguida eff:a affinalada vitoria, que foy a ul ... 
tima das feis, que os Portuguezes ganharaõ aos Caf. 
telhanos depois da venturofa A cclamaçaõ delRey 
D. Joaó o IV. e ella foy o remate dos trabalhos 
padecidos em taõ prolixa , e dilatada guerra , por· 
que obrigou aos Caíl:elhanos a pedirem a paz , que 
fe concluio no anno de 1668, em que foy hum dos 
Plenipotenciarios do Tratado o mefmo Marquez, a 
quem a fortuna fervio na campanha, e auxiliou na 
paz ; porque em toda a parte foy feliciffimo ou 
como General, ou como Miniíl:ro, pois as fuas vir
tudes o faziaõ amado , e as fuas vitorias , dando 
hum brado univerfal na Europa, o fizeraõ digno da 
clUmaçaó entre as mais N açoens ; e affim coroa· 
do. de triunfos , de applaufos dos feus N aturaes, e 
de acclamaçoens· de Libert.ador da P atria (tendo im· 

.Xom.V. Nn ii morta• 
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mortaliíãdo o feu nome) morreo em 19 de 1'-Iayo ·de 
1675. Jaz em S. Pedro de Akantara de· Lisboa, 
e o feu coraçaõ fepultado ao pé do Maufoleo, em 
'}Ue jaz ElRey D.Joa6 o IV. onde fe lhe poz eíl& 
merecida memoria : 

Hlc, ubi Lu{tadum jacet lnjlaurator in . ur114, 
Pignus habet pojitum cor Marialva f uum. 

Corde fuum fequitur ~gem Marialva Jepultum, 
Vt vitam credas , non periijfa ftdem. 

Cafou com a Marqueza D. Catharina Coutinho , 
filha herdeira de D. Manoel Coutinho, Senhor da 
Torre do Bifpo , e Morgado de Medcllo ( Pcrten• 
for da Caía , e Condado de Marialva, como tercei· 
ro neto por baronia legitima do fegundo Conde) e 
de D. Guiomar da Sylva, fua fegunda mulher, filha 
de D. Duarte de Catlello-Branco, primeiro Conde 
de Sabugal, Meirinho môr do Reyno, &e. e ddla 
efclarecida uniaõ nafceraõ os filhos feguintcs : 

* 19 D. PEDRO ANTONIO DE 1\tlENEZES, jê .. 
gundo Marquez de Marialva. 

19 D. MANOEL Cot.rTINHO, que nafceo em 
Agoíl:o de 1661 , e foy Senhor do prazo de S. Syl· 
veíl:re, em que fuccedeo ao Marquez feu pay, e no. 
no Conde de Redondo por merce delRey D. Pe~ 
dro II. que lhe deu efl:a Cafa , e Titulo , que havia 

vagado 
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vagado p-ara a Coroa por morte do ultimo Conde fott~ Jo Tottt. Chan" 

, • ccllar1a dcll<ty U. l'c• 
D. Franc1fco de Caftcllo-Branco Coutmho, dando, drulL Jiv.JiS.1ui.191. 

El Rey por mo ti vos della merce na Carta , ciue fe 
lhe p~ífou de Conde-, feita em 20 de ·Dezembro de 
169~, que além das qualidades de D. Manoel Cou-
tinho , concorriaõ na fua pelfoa fer filho do Mar• 
quez de Marialva D. Antonio Luiz de Menezes, 
cujos . grandes ferviçós eíl:ariaõ fempre na fua me• 
moria ; e fer irma6 do Marqoez de l\larialva , feu 
Gentilhomem da Ca.mera, que fervia de feu Mor• 
domo môr , a qual pelfoa , e Cerviço lhe era muy 
agradavel , e por lhe elle pedir , que délfe a teu ir• 
maõ o Titulo, e Cafa do Conde de Redondo, que 
vagara pelo Conde D. Francifco Coutinho, feu ul-
timo poífuidor; e porque tambcm D. l\'[anoel Cou• 
tinho era quarto neto do Conde de Borba D.'' afco 
Coutinho, primeiro adquirente da dita Caía. He 
efla Cana huma demonlhaçaõ do generofo animo 
delRey, pois queria que ficaífe em memoria a ef.. 
timaçaõ , que fez de Vaffallos · taõ - benemeritos. 
Era o Conde D. Manoel reveRido de virtudes, e 
partes dignas do feu alto nakimento ; correo gran-
de parte da Europa vendo as prindpaes Cortes, em 
que fe inaruhio muito , fervio nas Armadas , foy 
Capitaõ de Cavallos, e de mar e guerra, e ultima-
mente Tenente General da Cavallaria de Alemtejo, 
aonde morreo moço em Moura , e Coiteiro , em 1 J 
de Outubro de 1699. Eílá depofitado no Moílei· 
ro -~os Capuchos da dita Villa. O l\íarquez de Ni· 
. : za 
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za D. V afco da Gama, feu intimo amigo, lhe man-
dou fazer para a fua fepultura ·o íeguinte Epitafio ; 

'Dom. Emmtinuel Coutinius, ComeJ 'R.!
Jondenfis, Magni 'D. Ântonii Ludovi
ci Menejii, Marchionis Maria/bani, 

faliciffimique lmperatoris ftliu1Jecun
dà genitu.r, militaribu.r mun"eribus ter
râ, marique claru.r , poflremo Lujitani 
EquitiJ Legatu.r in 'Tranftagana Pro
vincia , qui pofl magnam Europte par
tem peragratam fato concefjit , 

Hic jitu.r efl. 
'Dejideratifjimo Âmico 'D. l'afcu1 Lu.;.· 
dovicu1 qama , Marchio ~fenfir 
benemerenti mrzftiffimus hoc monu
mentum poni curavic. .dnno 'Domi
ni M'DCCXXJI. 

19 D. Gu10MAR DE MENEZES, caíou com feu 
tio D. Rodrigo de Menezes. 

19 D. MARIA JoANNA CouTINHO, cafou no 
anno de 1664 com D. Luiz Alvares de Caílro, fe· 
gundo Marquez de Caf caes , e a fua efclarecida de{ .. 
cendencia temos já ekrito no Liv. III. Cap. VIIL 
ê· III. pag. 540. D. 
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, · 19 D. ISABEL DE MENEZES, cafou com D. 
Lourenço de Lencaítre, Commendador de Coru
che , e a íua illuílre poR:eridade fe achará no Liv. 
XI. no Cap. XXII. 

19 D. ANTONIA DE MENEZES. 
19 D. jERONYMA COUTINHO. 
19 D. MARIA CouTINHO , todas Freiras no 

MoR:eiro da Efperança de Lisboa. 
· 19 D.JoANNA DE MENEZES, que faleceo fem 
eR:ado. 

* 19 D. PEDRO ANTONIO DE MENEZES, na{. 
eco em J 1 de Março de 1658, fuy fegundo Mar
quez de Marialva , quarto Conde de Cantanhede , 
Senhor das Villas de Marialva, Cantanhede, Mer
les, Mondim, Cerva, Athey, Hermelo, AI varo, 
Villar de Ferreiras, Avelãas de Caminho, LeomiJ, 
Penela, e Povoa, Valongo, Senhor, e Adminiflra· 
dor dos Morgados de Medeio junto a Lamego , e 
S. Sylveíl:re , Padroeiro das Igrejas de Santa Maria 
de Merles, S. Clemente no Concelho de Bemviver, 
e S. Miguel 'de V eire no Concelho, ou Bethria de 
Louredo, todas no Bifpado do Porto ; S. Chriíl:o
vaó de Nogueira, Commarca da Feira, e S. Syl· 
:veflre do Campo no Bifpado de Coimbra; e de S. 
Pedro de Penude , &e. Commendador das Com· 
mendas de S. Bartholomeu de Santarem , Santa Ma· 
ria da Azinhaga, ou Almonda, Commarca de San· 
tarem, S. Salvador tle Sanguinhedo em o Arcebif
pado de Braga., S. Martinho de Arrifana de Soufa 

no. 
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no Bif pado do Porto, todas na Ordem de ChrH\:o , 
e de Santa Maria de Serpa na Ordem de A viz ; 
Gentilhomem da Camera dos Reys D. Pedro II. 
e D. Joaõ o V. Meíl:re de Campo do Terço de 
Cafcaes , Prefidente da Junta do Commercio no 
anno de 1692, do Concelho de Eíl:ado e Guerra, 'e 
do defp.acho dos ditos Reys, e Maricbal do Reyno. 
Servio alguns annos de 1\t[ordomo môr a ElRey 
D. Pedro na menoridade de D. Martinho Mafca
renhas , Conde de Santa Cruz : acbou-fe na Cam .. 
panha da Beira no anno de 1704 acompanhando a 
ElRey D. Pedro; e no de 1707 no aél:o da accla· 
maçaõ delRey D.Joaõ o V. levou a cauda do man· 
to Real de Sua Mageíl:ade. Foy bem quillo do 
Povo , porque era cortez, e agradavel, e tendo lu
gares tao grandes naõ teve ambiçaõ de governar, 
amando mais o Cocego , e commodidade , do que 
os cortejos de Miniíl:ro. Morreo em Domingo 1 S 
de Janeiro de 1711 , e jaz em S. Pedro de Alcanta
ra , de que tambem era Padroeiro. 
Cafou no anno de 1676 com fua fobrinha, e prima 
com irmãa a Marqueza D. Catharina Coutinho , 
que morreo nas Caldas (aonde tinha hido tomar o 
remedio dos banhos) em 21 de Novembro de 1722, 
com fetenta annos de idade : era filha de feu tio D. 
Rodrigo de Menezes, e de fua irmãa D. Guiomar 
~e Menezes , e.deíl:a illuflriffima uniaõ nafceo unica:. 

* 20 D. JOAQUINA MARIA MAGDALENA DA . 

ÇoNCEIÇAÕ DE MENEZES, que nafceo em 22 de 
. ~~ 
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Julho do anno de 1691 ; he terceira Marqueza de· 
Marialva , e herdeira defla grande Cafa , em que 
fuccedeo a feu pay. 
Cafou em 9 deJulho do anno de 1712 com D. Dio· 
go de Noronha , que he por efle cafamento ter•. 
ceiro Marquez de Marialva, e Senhor deíla grande 
Caía , filho terceiro dos primeiros Marquezes de 
Angeja, como fe verá no Liv. X. Cap. III. t .111. 
o qual depois de ter fervido na guerra em compa· 
nhia de feu pay , fendo Coronel , e Brigadeiro de 
hum dos Regimentos da Rainha Anna da Grãa
Bretanha , e fe achar em muitas occafioens de hon .. 
ra, em que adquirio reputaçaõ , he Gentil homem 
da Camera delRey nomeado em 1; de Janeiro 
de 17 1 5, General de Batalha da Provinda da Extre.o. 
mad.ura com hum Regimento de Cavallaria, que 
confervou ainda depois de Mefl:re de Campo Ge• 
neral dos Exerci tos de Sua J\ilagellade com o gover·· 
no das armas, que manda defde a morte do Duque 
de Cadaval ; e defle efclarecido matrimonio tem os 
filhos feguintes : 

* 21 D. PEDRO DE MENEZES , Conde de 
Cantanhede , adiante. 

21 D.JOSEPH DE MENEZES, nafceo em 16 de 
AgoA:o de 1715, faleceo menino. 

21 D. THER.ESAjOSEFA PETRONILHA DE AL· 
CANTAR.A FRANCISCA XAVIER MEL.CHIOR DE M ~ 
NEZES, nafceo em J 1 de Janeiro do anno de 171 8. 

:Zl D. RODlUGO ANTONIO JOSEPH DE ALCAN ... 

. .. Tom.V. Oo TARA 
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TARA FRANCISCO XAVIER BALTHASAR. DE MENE· 
ZES, nafceo em S de Setembro de 1720; he Capitaó 
de Infantaria de hum dos Regi~entos da guarniçaõ 
da Corte. Cafou em 28 de Junho de 17 J 5 com 
D. Maria Antonia Soares de Noronha, filha her
deira deJoaõ Pedro Soares, e de D. AnnaJoaqui
na de Portugal, de quem faremos mençaõ em ou
tro lugar. 
' 21 D. MARIA J OSBPH DE s. BENTO Fa.ANCIS

CA XAVIER. PETRONILHA DE ÁLCANTARA MEL

CHIOR DE MENEZES, nafceo em 19 de Outubro do 
anno de 172~, e faleceo de tenra idade. 

21 D. FRANCISCA RITA :&IIcHAELA PETRONI· 
LHA DE ALCANTARA XAVIER DA. CONCEIÇAÓ DE 

NoRONHA, nafceo em 8 de Mayo de 1j28. 

21 D. ISABEL ANNA JOSEF A FRANCISCA XA
VIER PETRONILHA DE ALCANTARA DA CONCEIÇAÓ 
DE NORONHA , nafceo em 5 de Julho de 1729 , e 
morreo de tenra idade. 

21 D. FRANCISCO JOSEPH XAVIER PEDllO DE 

ALcANTARÁ BALTHASAR DE NORONHA E MENE· 
ZES , nafceo em 2 J de Setembro de 17 J 1. 

* 21 D. PEDRO DE MENEZES, nafceo em' 
de Novembro de 171 J , fexto Conde de· Cantanhe
de; foy bautizado em 8 de Dezembro com o nome 
de D. Pedro Jofeph de Alcantara Antonio Luiz 
Francifco Xavier Melchior de Menezes. Defde·ten-

. ros annos .começou a fervir na Cavallaria da Corte, 
dando grandes indicias de fer admiravel f ucceífor de 

taÕ 
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taõ grandes defcendentes , e he Capitaõ de Cavai• 
los de hum dos Regimentos da guamiçaõ da Cortei 
Cafou em 8 de Janeiro de 17}7 com D. Eugenia 
Mafcarenhas , filha primeira de D. Manoel Maf~ 
renhas, e de D. Helena de Lorena, terceiros Con· 
des de Obidos. 

* 18 D. RODRIGO DE MENEZES, filho fegun~ 
do dos fegundos Condes de Cantanhede. Foy 
de{Hnado para a vida Ecclefiatlica, e foy Porcionif. 
ta do Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, em 
que entrou· em 16 de Outubro de 1627, eff:udou 
Canones, e neíla Faculdade tomou o gráo de Dou· 
tor; foy Arcediago, e Conego da Sé de Evora, e 
teve outros Beneficios, -que depois renunciou. Foy 
Defembargador do Paço, Governador da Relaçaõ 
do Porto , Deputado da Junta dos Tres Etlados , 
Regedor das J utliças , Prefidente do Defembargo 
do Paço , Commcndador das ldanhas na Ordem de 
Chritlo, e de J eromenha na Ordem de A viz, Gcn
tilhomem da Camera do Principe Regente D. Pe
dro, feu EA:ribeiro môr, do Concelho de Eflado, e 
Miniff:ro do Defpacho. Faleceo no anno de 167) 
havendo muitos annos antes perdido a falla, e fe ex
plicava efcrevendo. Cafou com fua fobrinha D. 
Guiomar de Menezes, que &leceo em 21 de De· 
zembro de 1708, filha de feu irmaõ o Marquez D. 
Antonio , como fica dito; e detle matrimonio naf. 
ceraó eA:es filhos : 

19 D. JosEPH DE MENEZES, foy Conde de 
Tom. V, Oo ü Vianna 

\ 
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Vianna por merce delRey D. Pedro II. por Carta 
de 8 de Fevereiro do anno de 1692, a quem acom
panhou na Campanha da Beira, feu Eíl:ribeiro môr, 
e Gentilhomem da Camera, do Concelho de Efta
do, e do Defpacho, e todos eftes lugares confervou 
depois no Reynado delRey D. Joaó o V. Foy 
Commendador das Commendas da ldanha a Nova 
na Ordem de Chritlo, e de N olfa Senhora do Lo
reto de J eromenha na Ordem de Aviz , Claveiro 
da dita Ordem , Alcaide môr da dita Villa , e da 
Idanha a Nova , e Donatario dos Reguengos da 
Villa de Almada. Morreo em Jº de Setembro de 
17q , havendo cafado em Outubro de 1690 com 
D. Maria Rofa de Lencaftre, filha primeira de D. 
Luiz da Sylveira , fegundo Conde de Sarzedas, e 
da Condefià D. Marianna da Sylva, e naõ tiveraõ 
fucceífaõ. 

19 D. CATHARINA COUTINHO, que cafou com 
o Marquez de Marialva D. Pedro Antonio de Me
nezes , como fica efcrito. 

19 D. ÁNTONIA DE MENEZES, que faleceo fcm 
eflado em 10 de Fevereiro de 1684, e jaz em S. Pe
dro de Alcantara. 

19 D. MARIA DE MENEZES, que tambem naó 
teve eff:ado, e faleceo em4 deJulho de 168S, fen
do Dama do Paço. 

19 D. V1cENc1A DE MENEZES, cafou com D. 
Rodrigo de Lencaíl:re, Commendador de Coruche, 
leu primo com irmaõ, como fe verá no Cap.XXII. 
do Liv.XI. D.JOAN· 
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* 1; D.JoANNA DA StLVA, que foy filha-de 

D.Joaõ de Menezes, fetimo Senhor de Cantanhe
de, e de D. 1\tlargarida da Sylva, íua primeira mu .. 
lher , como fica dito. 
Cafou com D. Manoel Pereira, filho primogenito, · 
e herdeiro de D. Diogo Pereira, terceiro Conde da 
Feira, e da Condefià D. Anna de Menezes, fua pri· 
meira mulher, filha de Joaó da Sylva, Senhor de 
Vagos , Alcaide môr de Monte môr ·o V e lho , 
Commendador de Meffijana na Ordem de Santiago, 
Regedor das J uftiças , e de D. J oanna de Caíl:ro , 
filha de D. Diogo Pereira, primeiro Conde da Fei· 
ra por merce delRey D. Manoel, feita em 2 deJa· 
neiro de 1 j r; , e da Condeífa Dtt Brites de Caíl:ro , 
irmãa de D. Pedro de Catl:ro, terceiro Conde de 
Monfanto. Era dotado de virtudes , e qualidades 
de Cavalhero, e foube as letras humanas. Mor· 
reo moço em vida de feu pay , e deixou os filhos 
íeguintes: 

16 D. D10Go FORJAS PEREIRA, fuccedeo na 
grande Caía de feu avô, em cuja vida morreo feu 
pay, foy o quarto Conde da Feira, Senhor da Ter· 
ra de Santa Maria , da da CaR:anheira, e Alcafas , e 
da Villa de Ovar, Commendador de S. Salvador de 
JJaldreu na Ordem de Chriff:o. Paífou à Corte de 
Madrid fobre negocios feus, e o mataraõ huma noi· 
te em fua cafa; tinha cafado com a Condeífa D. 
Iria de Brito, filha deJoaõ de Brito, e de D. Guio
mar de Ataide 1 de quem teve hum filho, que mor-

. reo 
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reo menino , e a Condeífa depois de viuva caf ou 
fegunda vez com D. Francifco Manoel, primeirQ 
Conde de Atalaya. 

* 16 D. JoAÔ PEREIRA, quinto Conde da 
Feria, com quem fe continúa. 

* 16 D. NuNo ALVARES PEREIRA, adiante~ 
16 D. ANTONIO PEREIRA, que feguio a vida 

Eccleíiaftica , e foy Inquifidor da Inquifiçaõ de Lif. 
boa, naô tendo mais que Ordens Menores ; e lar
gou depois os habitos Ecclefiafilcos com a perten
çaõ de cafàr com a Condeífa fua fobrinha, herdeira 
da Cafa da Feira, o que naõ teve effeito. Foy 
Commendador de Rio Frio na Ordem de Chrifto, 
Defembargador do Paço , e do Concelho de Por
tugal em Madrid, de donde veyo prefidir no De
íêmbargo do Paço; naõ cafou, nem teve fuccellàó, 
e da fua fazenda inR:ituio hum Morgado, que unío 
ao da Cafa da Feira. 

16 D. FRANc1sco PEREIRA , que palrou à ln· 
dia, aonde indo à empreza de Cunhale por Capitaó 
de huma Galé da Armada de D. Luiz da Gama, 
foy morto ao defembarcar em terra em j de Março 
de 1 )99· 

16 D. MARGARIDA DE MENEZES, eR:eve def
pofada com D. Alvaro de Menezes, Alcaide môr 
de Aronches, que havia fido cafado com D. Vio· 
lante de Ataide, filha do terceiro Conde da Vidi
gueira , e morrendo elle antes de fe receberem, naó 
.'iuiz efta Senhora outro cafamento. 

D.ANNA 
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· • 16 D. ANNA DE MENEZES, caíou com Vat: 

·co Fernandes Cefar, Provedor dos Armazens, e AI· 
caide môr de Alemquer, de quem faremos adian· 
te memoria. 
. * 16 D.JoAo FoRJAz PEREIRA, filho fegun· 
'do do Conde D. Diogo Pereira, paífou a fervir na 
India , e foy Capitaõ de Ormuz , e de Malaca , e 
pela morte de feu irmaõ voltou ao Reyno, e fuc· 
cedeo na Caía ; foy quinto Conde da Feira, Gene· 
ral da Armada de Portugal, e eleito Vice-Rey da 
India , para onde partio em huma Armada de qua· 
torze vélas , das quaes feis eraõ naos , e oito Ga
leoens em 29 de Março de 1608, porém morreo na 
viagem em 1 $ de Mayo do dito anno. Antes .de 
partir lhe fez EIRey merce, além das que já lhe 
havia feito , de que fem embargo da Ley Mental , 
lhe podeíle fucceder na Caía, e Titulo fua filha ; ou 
em falta della f eu irmaõ , e de lhe dar outras vidas 
mais na mefma Cafa, f6ra da dita Ley, para {ucce
der filha, ou em fua falta irmaõ do poífuidor; e fa}. 
tando eA:e, fucceder o filho Varaõ do irmaõ do mef· 
mo poífuidor. A grande reprefentaçaõ da fua Ca· 
la , e os feus ferviços eraõ merecedores de taõ am· 
plas merces. 
Cafou com a Condeílã D. l\1:aria de Guímaõ, filha 
primeira de R uy Gonçalves da Camera , primeiro 
Conde de Villa-Franca, irmãa da Condeífa de Can· 
tanhede D. ConA:ança de Gufmaõ; defte eídareci .. 
do matrimonio nafceo unica: 

D.JOAN• 
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* 17 D. JoANNA PEllEIRA , fexta Condeílã 

da . Feira , e herdeira de toda a mais Caía de f cu 
pay. ElRey D. Filippe quiz que etla Senhora e~ 
tàífe com feu cio D. Antonio Pereira, para que nel-, 
1e fe confervaíle a ancianidade da Baronia da Cafa 
da Feira , porém. vendo a repugnancia, ciue havia 
fobre eA:e Tratado , movido de juíl:as ;fazoens deu 
licença para que a Condeífa effeituaffe outras vedas; 
e affim o mefmo tio por fe .achar já velho ' e impo~ 
fibilitado para o matrimonio, com approvaçaõ dd-
Rey a . 
Cafou com D. Manoel Pimentel, que foy Meílre 
de Campo General em Flandres , e Caíl:e11aó de 
Anveres, e bom Soldado, meyo irma6 de D. Af
fonfo Pimentel , nono Conde ~ Benavente, e füho 
nono de D. Joaó Affonfo Pimentel, oitavo Conde 
de Benavente , e de Mayorga, Grande de Hef pa-_ 
nha, Commendador de Caíl:rotoraf, e treze da Or
dem de Santiago, Vice-Rey de Valença, e de Na~
poles , do Concelho de Eíl:ado , Preíidente do de 
ltalia, e Mordomo môr da Rainha D. lfabel de 
Borbon, e oitavo filho de fua fegunda mulher a 
Condelfa D. Meda de Zuniga, e Requezens, l\Iar· 
queza viuva de los V elez, e 1Senhora proprietaria das 
Baronlas de Martorel, S. Andreu, e Molin delRey, 
e de D. Jeronyma de Eíl:erlich. A fucceífaó, que 
eíl:a Senhora teve de D. Pedro Fajardo, terceiro 
Marquez de los Velez, e MoHna , traz Salazar na 
Cf!Jà de Lara tom. 2 Liv. X. Cap. II. (. II. e a 

que 
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·que a Condellà D. Joanna teve de feu marido o· 
Conde D. Manoel, fora6 os filhos feguintes, com os 
quaes ellando viuva depois da Acdamaça6 delRey 
D.Joaó o IV. fe paífou de Caftella para Portugal .. 
· . 18 D.JoAÓ FoRJAZ PeREIB.A. PIMENTEL, que· 
foy em vida de fua mãy fetimo Conde da Feira por 
merce delRey D. Joa6 o IV. a quem fervio na: 
guerra. Foy Governador das Armas de hum dos 
partidos da Provinda da Beira , e morreo moço , 
deixando de mayores virtudes grandes efperanças: 
havia cafado com D. Maria de Faro, filha herdeira 
de D. Francifco de Faro , ferimo Conde de Ode· 
mira, Ayo delRey D. Affonfo VI. Viviaõ calados 
no anno de 16;0, e na6 tivera6 fucceífaõ , a qual 
depois foy Duqueza de Cadaval, primeira mulher 
do Duque D. Nuno, como adiante fe verá no Liv"' 
IX. Cap •. XV. 

* 18 D. FERNANDO FoRJAz PEREIRA, oita· 
vo Conde da Feira, adiante. 

18 D. MARIA PEREIRA PIMENTEL, cafou com 

D. Joaõ da Sylva, fegundo Marquez de Gouvea, 
fetimo Conde de Portalegre , Mordomo môr da 
Caía Real , de quem em outra parte fe fará men· 
çaó, e naõ tiveraõ filhos. · 

18 D. FERNANDO FoRJAZ PEREIRA P1MENTgL 

DE MENEZES E SYLVA, fuccedeo na Caía por mor· 
· te de feu irmaõ , e foy oitavo Conde da Feira, Se· 
nhor da Terra de Santa Maria, da Villa, e Caíl:ello 

· da Feira, e f uas jurifdicçoens, e Morgados da V illa 
. T~~ . fy ~ 
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'1.e Pereira, de Suíaõ, e Couto de Cortegaça , -C~ 
tadas , e jurif dicçoens da Villa de Ovar, e feu Ca~ 
tello, e jurif dicçoens, terras pertencentes à Caía da 
Feira, e Ilha de Garcia, da Villa de Maceira de: 
Cambra, e da Villa da CaA:anheira ,. e Morgados de 
Vagos, com os feus Padroados, Commendador de 
s~ Pedro de-Torrados na 01dem de Chrift.o. Mor. 
reo em 15. deJaneiro de 1700. · Vagando a fuaCa
tà para a Coroa por falta de fucceífaõ legitirita, a 
deu EIRey D~ Pedro IL ao Infante D. Francifco 
Jeu filho.-
Cafou em 8' de Setembro de 1664 com fua prima 
D. Vicenda Henriques, filha herdeira de Pedro Ce
far de Menezes , Commendador na Ordem de Chri(.. 
to, Governador de Angola , do-Concelho de guer
ra, e de D. Guiomar Henriques, e naú tiveraõ fuc
ceífa6. Teve o Conde fóra do matrimonio os fi. 
lhos feguintcs. 

19 D. J OANNA F ORJ=AZ, Freira hO Moí\eiro de 
Arouca, havida em Domingas-Gomes, mulher foI· 
~ra. . 

19 D. MARIANNA FoRJAZ PEllEillA, Freira 
em Cellas de Coimbra, havida em D. Marianna 
Pereira de Catlro, mulher nobre, filha do Capita6 
Domingos do Rego. 

· 19 D. TeERESA FoRJ'Az PEllEIRA, Carmelira 
Defcalça no MoA:-eiro de Santo Alberto, havida na 
111efma mãy . 
. . l!) D. MANOEL ]?IME.i."T:TEL, R.cligiofo da or~ 

·y • . · dem 
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dem -de S. Domingos, havido em Ignez da Sylva, 
mulher folteira:. · 
, 19 D.JosEPH FoRJAz PEREIRA, morreo me"" 
nino no anno de 1701. 

19 D. MEcIA DE ZuNIGA, Freira em Arouca, 
havida em D. Anna Maria de Viveiros, mulher no· 
bre, e principal da Feira. 
. 19 D. CAETANA FoRJAz PEREIRA, Freira no 
dito Moíl:eiro. 

19 D. MARIA DE GusMAÕ FoRJAz PEREIRA, 

que foy educanda no Moíleiro de Cellas de Coim· 
bra , todas tres da mefma mãy, e cafou com Anto• 
nio Barreto de Menezes, Senhor da Q.uinta do Sol. 
no termo de Braga. 

19 D.JoAQ_UINA DE MENEZES, havida na mef. 
ma mãy: creou-fe em Caía da Condelfa D. Vicen· 
eia fua tia., e madraíla, e a cafou com Jorge de Ca
hedo de V afconcellos, Juiz da Tabola de Setuval , 
homem Fidalgo , Morgado rico daquella Villa da 
Familia de Cabedo, Cavalleiro da Ordem de Chrif. 
to, Capitaõ que foy de Cavallos de huma Compa .. 
nhia , que fez à fua cuíl:a , e Coronel de hum Re
gimento de Infuntaria da Provinda do Minho , com 
que fervio na guerra do anno de 1704, o qual fale
ceo em Abril de I7Jº· Foy filho deJofeph de.Ca· 
bedo de V afconcellós, hum dos bons ~enealogicos 
do feu tempo, e de D. Luiza Maria da Cunha , fi
lha de Manoel da Cunha Soares , Juiz da Tabola 
de Setuval; e defte matrimonio nafceraõ: 

Tom.V. Pp ii JosEPH 
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20 JosEPH Ba..uMo DB CABEDO DE.V ü-. 

cONCELLOS, foy moço Fidalgo com exercicio 

no P~ço , e fuccedeo na Cafa , e Morgados. 
de feu pay. · 

20 D. MARIA DE MENEZES. 

20 ANTONIO FILIPPE DE CABEDO B V AS~ 
CONCELLOS. 

19 D~FERNANDO FoRJAz PERElllA PmEMEL, 

Frade Carmelita Calçado. 
* 16 D. NuNo ALVARES PE&EIR.A, que foy 

o quarto filho na ordem do nafcimento de D. Ma• 
noel Pereira, herdeiro da Cafa da Feira, e de D• 
Joanna da Sylva, fua mulher, paífou à India, onde 
fervio muitos annos, occupando varios p6ff:os, e fc 
achou em muitas occafioens : foy General do N or· 
te, e Malavar, e de Ceilaõ, e do mar do Sul, e ul
timamente Governador de Moçambique , onde fa .. 
Jeceo no anno de 1630. 
Cafou com D. \l'iolante Eugenia de Cailro, filha de 
D.Jorge de Menezes, Alferes môr de Ponugal, e 
de D. Filippa de Mello, fua mulher, de quem nao 
teve fucceífaõ; porém de D. Sebaftiana de Mene
zes , a quem tinha dado palavra de cafamento , fua 
prima fegunda , filha de Bernardo de Carvalho, que 
foy cativo na batalha de Alcacer, e de D. Ignez de 
Menezes, fua mulher, filha de D. Manoel de Me
nezes, filho terce.iro de D. Jorge de Menezes, íexto 

.. Senhor de Cantanhede , teve duas filhas , D. Fran· 
cifca de Menezes , que cafou com Diogo Garcez 

Palha, 
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P.Iha, Capitaõ de lbfàntaria, e D. lgnez de Mene
zes , que cafou duas vezes , . a fegunda fem fuccef. 
faõ com Miguel do V alle de Soufa , de quem foy 
primeira mulher , e a primeira com J eronymo Fra
gofo de Albuquerque , filho de Alvaro Fragofô , 
Capitaõ da Mina, e de D.Joanna de Albuquerque, 
filha de André de Albuquerque, de quem teve D. 
J oanna de Menezes, e D. Sebafliana de Menezes, 
que cafando duas vezes naõ teve fucceífaõ. D. 
Joanna. de Menezes cafou na Villa de Thomar 
com Antonio de Abreu de Soufa , Senhor da Q.uin· 
ta da Bezelga, iranaõ deJ oaõ da Sy lva e Soufa, que 
krvio na guerra da Acclamaçaõ com bom nome , 
e depois de occupar varios póllos foy General da 
artilharia da Provinda de Alemtejo, Governador 
do Rio de Janeiro , e Capitaõ General do Reyno 
de Angola ; e teve a D. Francifca de Menezes, ou 
Toledo, mulher de Ruy Fernandes de Sequeira, 
Senhor do Morgado da V arzea de Moura , de 
quem teve diverfos filhos, de que naõ ha geraçaõ, 
e a Antonio Pereira de Sequeira , que paífou à In
dia a fervir, e cafou em Baçaim com D. Anna Cou .. 
tinho , filha de Femaó Pereira Coutinho, e de D. 
lfabel de Mello, de quem nafceo D. Anna Couti• 
nho, que cafou com D. Antonio de Caflro, de 
quem teve D. Anna Francifca de Toledo e Caílro, 
que nafceo em Tanâ, e cafou com D. Luiz Caeta· 
no de Almeida Coutinho da CoA:a Pimentel , Ca· 
pitaõ de Baçaim , e a _tua afcendencia veremos no 
Liv. X. Cap. XII. ê. li. D. 
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~ 16 D. ANNADE MENEZES, .que faleceo enl. -
16 de Dezembro de 1638, filha de D. Manoel. Pe· 
reira, herdeiro da Cafa da Feira, e de D. Joanna 
da Sylva, fua mulher, cafou com V _afco Fernandes 
Cefar, do Concelho delRey, Provedor dos Arma
zens , · e Armadas defle Reyno , ~ General da arti· 
lharia delle , Alcaide môr de Alemquer, Comm~n
dad~r de S. Pedro de Lomar, e S. Joaõ de Rio, 
Frio na Ordem de Chriff:o, o qual fulec;eo em 24 de 
Dezembro de 1640 ; e defle matrimonio. nafceraó 
cíles filhos : · 

* 17 Luiz CEsAa,. adiante. , 
17 MANOEL PEREIRA CEsAa, p~lfou à Indi~ 

com o foro de Fidalgo Cavalleiro no anno de 16; i. 
em companhia do Capitaõ môr Antonio de Salda
nha , como coníl:a do livro da Armada. da Cafu da 
lndia. i 

17 PEDRO CESAR DE MENEZES, que foy Com· 
mendador da Commenda de S. Salvador de Minh~ 
taens na· Ordem de·Chriílo, em que foy provido no 
anno de 1659, Governador, e Capitaõ- General de 
Angola em 16 J 9 , e do Concelho de Guerra , fale- . 
ceo no anno de 1666. Cafou com fua fobrinha D. 
Guiomar Henriques , filha de feu irmaõ Luiz Ce
far, e tiveraõ a D. Vicencia Luiza Henriques, Con· 
dc:llà da Feira, mulher de feu primo D. Fernando 
Forjaz Pereira, Conde da Feira, como fica .dito. 
Affiílindo elle em Caílella teve filho natural a Pe
dro Cefar de Menezes , que fervio com elle na 

guerra; 
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guerra, e· foy C3pitaó de Cavallos , Commiffario 
Geral da Cavallaria , e Meíhe de Campo de hum 
terço de Infantaria· no Exercito de Alemtejo, e ulio 
timamente Governador, e Capita6 General do Ma· 
ranhaõ, aonde morreo folteiro. 
·. 17 · SEBASTIAÕ CESAR DE MENEZES, foy Por• 
cionifta do Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, 
em que entrou em 2 J de Novembro de 1618 ; na· 
quella U nivedidade fe graduou na Faculdade dos 
Sagrados Canones, foy Deputado do Santo Officio 
de Coimbra , e Inquifidor na mefma Cidade , de 
que tomou polfe no 1 de Outubro de 1626, do 
Concelho de Sua Mageaade, e do Geral do Santo 
Officio , de que tomou poífe em 2 de Janeiro de 
16} 7, Arcediago da Sé de Lisboa, Defembargador 
do Paço , Deputado da Junta dos Tres Eíl:ados , 
"Bif po eleito do Porto , e de Coimbra , Arcebifpo 
eleito de Evora; e de Lisboa, nomeado Embaixa
dor a França, e lnquitidor Geral em 5 deJaneiro de 
166J, do Concelho de Eff:ado, e Miniflro do Def· 
pacho. Todos eA:es grandes lugares occupou nos 
Reynados dclRey D.Joaõ o IV. e delRey D. Af. 
fonfo VL a que o clevaraõ as admiraveis partes., de 
que era ornado , porque foy grande Letrado , di~ 
ereto cortezaõ , e agradavel, e grande Poeta , co• 
mo 1e vê nas fuas Podias. Compoz muitas obras, 
de que algumas andaõ impreílãs ; porém a fortuna 
com a fua coflumada inconftancia , em hum genio 
pouco firme o fez padecei; ~e~riveis contratempos, 

. porque 
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. porque deGerrado , e privado dos empregos, t~ 

nou a elevarfe com profperidade outra vez ao go ... 
. vemo : finalmente dando fim à variedade da fua 

vida, morreo defferrado na Cidade do Porto em 
29 de Janeiro de 1672. 'Mandou-fe fepuhar fóra 
·da porta principal da Igreja dos Carmelitas Defcal· 
~os em fepultura rafa com eíle Epitafio : 

Aqui ja{ fepultado Sebafliaõ Cefar. 

17 D1oco CESAll , que foy Rcligiof o da Ot· 
dem de S. Francifco, e Provincial da Provinda de 
Xabregas, tambem participante dos trabalhos, e 
fortuna de feu irmaó. 

17 D. CEaLIA DE MENEZES, cafou com D. 
Pedro de Caflello-Branco, primeiro Conde de 
·Pombeiro, e Capitaõ da Guard~ delRey D.Joaó 
o IV. fem fuccelfaó. 

* 17 D. JoANNA DA SYLVA, cafou com D. 
Alvaro Coutinho , Alcaide môr, e CommendadQl' 
de Almourol. A f ua fuccelfaõ veremos adiante. · 

* 17 Luiz CESAR DE MENEZES, fuccedeo na 
Cara de feu pay, e foy Alcaide môr de Alemttuer, 

· Commendador de Lomar , e de Rio Frio na Or
dem de Chriflo, e Provedor dos Armazens , e Ar .. 
madas , officio , que depois largou pelo de Alferes 

, môr do Reyno , de que lhe fez merce ElRey D. 
Affonfo VI. com certa.renda mais.: faleceo no annG 

. de. 1666. · ~ - Cafou· 
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·Calml com D. Vicencia Henriques , filha de· Ma .. 
noel de Mello, Monteiro môr do Reyno, do Con .. 
celho de Eaado, e Embaixador Extraordinario a 
França delRey D. Joaõ o IV. e de D. Guiomar 
Henriques, filha de Pedro da Cunha, Senhor de 
Geftaço, e Panoyas; e defle matrimonio teve os fi. 
lhos feguintes : · · · . . 

1 S V Asco FERNANDES CESAR que naõ fucce .. 
~eo na Cafa por m'orrer em vida · de feu pay no anno 
de 1659 vindo do fitio de Badajoz. ·cafou com D. 
Magdalena de Lencaftre 1 filha dos terceiros Con• 
desde Santa Cruz, como fe verá no Liv. VIII. 
· 1·! FaANc1sco CESAR , Porcioniíl:a do Colle .. 
gio Real de Coimbra, em que entrou em 4 de No. 
vembro de 16 j 1 , Arcediago , e Conego na Sé de 
Lisboa. · · 

18 PEDRO CESAR DH MENEZES 1 que tendo 
fervido na guerra da Acclamaçaõ com valor, e re .. 
putaçaõ , depois de ter occupado varios poílos na 
Provinda de Alemtejo , foy General da Cavallaria 
da Provir.eia do Minho , e Tras os Montes , e fen· 
do mandado por Governador , e Capitaõ General 
do Reyno de Angola , morreo no naufragio , que 
padeceo o feu navio no anno de 1674, quarenta le· 
goas de Angola, de que fora ó poucos os que efca· 
paraõ com vida : naõ cafou, e teve naturaes tres fi. 
lhos, FranciCco Cefar, que parece morreo moço ; 
Pedro Ce(ar , e Luiz Cefar, Religiofos Carmelitas 
Calçados, havidos em Ca.tharina deJour, filha de 

Tom.V. Qq . Pe· 
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Pedro de J our , Mercador Francez. Teve de hu· 
ma mulher do Minho a D. Guiomar Freira em Ccl .. 
las, e a D. J ofefa Freira em Arouca. 

18 D. Gu10MAR HENRIQ.UES, cafou com íêu 
tio Pedro Cefar de Menezes, como fica dito. 

* 17 D. JoANNA DA SYLVA, filha primeira de 
Vafco Fernandes Cefar, e de D. Am1a de l\fene"' 
zes , cafo\l com D.Alvaro Coutinho, Alcaide môr, 
e Commendàdor. de Almourol, Senhor de Pay d~ 
PeHe , e da Golegãa , Alcaide môr do Cartaxo na 
Ordem de Chriílo, füho de D. Luiz Coutinho, do 
Concelho delRey D. Filippe II. Akaide môr, e 
Commendador de Almourol, e da Golegãa, e Se· 
nhor de Pay de PeUe, neto de D. J oaõ Coutinho , 
feglmdo Conde de Redondo; e tiveraó os filhos fe. 
guintes: 

• 1 1 8 D. LL,z CouTINHO, que fuccedeo na Cara 
de feu pay, foy Commendador de Almourol , e da 
Golegãa, Senhor de Pay de Pelle, &e. Pertendeo 
fucceder na Cafa de Redondo por morte de D. 
Francifco Coutinho, fexro Conde, como terceiro 
neto por va~onia de D. J oaõ Coutinho , fegundo 
Conde de Redondo, porém foylhe antepoílo D. 
Duarte de Cafl:ello-Branco , GUe foy fetimo Conde 
de Redondo por fer filho de f ua irmã a. Morre o 
no anno de 1666, fendo cafado com D. Filippa ele 
Noronha , irmãa de Ruy de Mattos de Noronha , 
primeiro Conde de Armamar, e por fua morte her· 
deira da Cafa de feu pay Antonio de Mattos de 

Nora· 

Digitized byGoogle 



"" C"fa ·'R.tal Pwt"g. · Liv. YL 3 o S. 
Noronha (irmaõ do Arcebifpo Primaz D. Sebaftia5 
de Mattos de Noronha, do Concelho de Eftado )' 
e de D. Catharina da Sylva , fua mulher , filha de 
Affonfo de Saldanha, o da C lzamwc11, e de D. Guio~ 
mar de Caftro, fua fegunda mulher, filha de D. PC<\i 
dro de Noronha , íetimo Senhor de Villa-V erde; e 
naõ teve f uccefiào. 

1 S D. V Asco CouTINHO, morreo moço fenl 
geraçaõ. 
· * 18 D. PEDRO CovTINHO , com quem (e . , 
continua. . , 
, 18 D. J OAÕ CouTINHO, paífou a fervir .na ln· 
dia, e Já calou com D. Catharina de Noronha, filha 
de D. Diogo de Vafconcellos e Menezes , e de D. 
Anna da Cofta , de quem foy filha D. J oanna de 
Lencallre, mulher de D. Francifco de Soufa, Ca
valleiro da Ordem de Chriflo , Capitaõ de Dio , e 
Capitaõ môr do Eftreito de Ormus, e do Cabo de 
Çamorim, filho de D. Filippe de Soufa , Cavallei
ro da Ordem de Santiago, do Concelho de Effado 
àa India, Capitaõ de Malaca, e Cananor, e de D. 
Maria de Soufa, fua mulher, filha de Alvàro Ja· 
ques de Soufa; de quem teve D. Pedro de Soufa. 

1 S D. MARIANNA CovTINHO , E D. FRANCIS· 

cA DA SYLVA , furaõ Freiras da Ordem de S, Ber
nardo no Moffeiro de Cellas de Coimbra. 

18 D. ANNA MARIA DE MENEZES , cafou com 
D. Antonio da ·Coffa Pimentel , que fervio na guer· 
ra da AccJami'iaõ fendo Capitaõ de Infantaria , e 
· Tom.V. Qq ii Capi .. 
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Capitaó mô_r de Portalegre, Cavalleiro da Ordeni 
de ChriG:o , Senhor dos Morgados de feu pay D. 
AI varo da Coíl:a, Capitaó de Dio, · Commendador 
na Ordem de ChrHlo, e de D. Magda1ena da Syl
va ., filha herdeira de Rodrigo Pimentel , Alcaide 
môr de Torres-Vedras ; pelo que D. Antonio foy 
herdeiro . do Morgado dos Pimenteis, e tiveraõ en
tre outros filhos , que morreraõ , os íêguintes: 

19 D. RooRIGO DA CosTA, que foy fuc
ceífor da Cafu , e l\iorgados de feu pay , que 
depois de ter fervido nas Armadas nefte Rey• 
no paífou a fervir na India , onde confeguio 
nome no Eíl:ado pelo valor , que mof\rou nas 
occaftoens, em que fe achou, que foraõ mui
tas; occupou varios pollos, e o de General 
da Armada de alto bordo , e Governador do 
Eíl:ado, em que por via de fucceffaõ entrou 
em Dezembro de 16 8 6 quando embarcou pa
ra o Reyno o Vice-Rey Conde de Alvor;. 
depois foy provido no gOYerno , e quando fe 
ef peravaõ delle grandes prof peridades ao Efta
do , morreo em 2 s de Julho de 1690. 

19 D. V Asco Luiz COUTINHO, que tam· 
bem palfou à lndia , e lá fervio, e foy V édor 
da Fazenda, e Governador do Eftado. Mor .. 
reo em 19 de Setembro de 1702, tendo gover'! 
nado hum anno, e quim:e dias~ Cafou duas 
vezes , a primeira em Taná com D. Francifca 
Coutinho, filha de André. Eereira Coutinho, 

· ,, . e de 
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·e de D. Luiza de Lacerda , de quem teve D. 
Luiz da Cofia, General do Norte, e com OU• 

tros poílos , que cafou com D. Bemarda de 
S. Payo, filha de Lopo de MeUo, e de D. 
Rofa de Almeida, naturaes de Taná, fem 

< ·· geraçaõ; e D. Maria Antonia Coutinho da 
Sylva, mulher de D. Lopo de Almeida , e a 
fua fucceffaõ diremos no ·Liv.X. Cap.XII. (. 
ÍI. E fegunda vez cafoucomD.MariaFran· 
cifca de Lencaílre , filha de Antonio Corte• 
Real de S. Payo (filho de Manoel Corte-Real, 
Governador da India) e de D. Margarida de 
Lencallre, filha de D. Francifco de Soufa, e 
de D. Anna de Lencaílre , fua mulher , de 
quem nafceo D. Rodrigo da Colla, Almiran
te da Armada de alto bordo, em que mof. 
trou valor , que cafou com D. Marianna de 
Sampayo, filha de Heitor de Sampayo, natu· 
ral ·de Baçaim , fem geraçaõ; e D. Therefa 
Coutinho de Lencallre Corte-Real de Sam• 
payo , que herdou a feu irmaó D. Rodrigo 
da CoA:a , fendo cafada com Bernardo Car .. 
neiro de Souía , filho do fegundo Conde da 

· · IJha, e da Condeffa D. Eufrafia, com dilata• 
da f ucceífaõ. 

19 D. DUARTE DA CosTA, Cavalleiro da 
Ordem deS.Joaõ de Malta, de que foy Com• 
mendador , e teve lugares no fcrviço da Reli· 
giaõ. : faleceo em Malta. 

D. THE• 
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19 D .. THERESA DE MENEZES, Freira'dct 

Mofleiro de Cellas de Coimbra da Ordem de 
S. Bernardo, de que foy Abbadeífa. 

* 1 I D. PEDRO CouTJNHO, que morreo cm 
\'ida de feu irmaõ mais velho. 
Cafou com D. M arianna de Ca{\ro , irmãa de ÍU• 
cunhada D. Filippa de Noronha, como a traz diíIC
mos , e teve as tres filhas , que fe feguem : . 

19 D .. JoANNA CouTINHO, que fuccedeo na 
Caía, e adminiftraçaó das Commendas de feu tio D .. 
Luiz Coutinho; cafou com D. Francifco Mafcare
nhas, Eftribeiro mêr das· Rainhas D. Maria Fran· 
cifca, e D. Maria Sofia, de quem fe fará mençaó 
no Liv. VIII. Cap. III. aonde diremos a !oo fuc
ceífaó, e morreo viuva ~m 2» de Março de -169? • 

.,. 19 D. CATHAJUNA DA SYLVA, cafou com 
Joaó de Saldanha de Albuquerque, Alcaide môr de 
Soure, &e. de quem adiante fe tratará. 

~ 19 D. ANTONJA DE NollONHA, irmãa de· 
D. Catharina da Sylva, e de D. Joanna Coutinho, 
terceira filha de D. Pedro Coutinho, e de fua mu
lher D. Marianna de Ca{\ro, foy Dama . da Rainha 
D.. M'.aria Francifca Ifabel de Saboya. 
Cafou no anno de 1678 com Diogo Soares da Vei· 
ga do Avelar e Taveira , Provedor de Alfandega de 
Lisboa, irmaó de D.Jeronymo Soares, Bifpo de 
Vifeu , e foy fua primeira mulher, de quem teve : 

20 JoAÕ PEDRO SoARES DA VEIGA AvELAB. 

TAvmu E NORONHA, '}Ue foy. unico,. e íucce· 
de o 
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c:leo na Caía , e Morgados de feu pay-\ e no officio 
de Provedor da Alfandega de Lisboa. · 
Cafou a primeira vez em J t de Janeiro de 169S 
com D. Maria de Lencatlre, filha de Luiz Cefar de 
Menezes , Alferes'tP]ôr de Portugal , e de D. Ma .. 
rianna de Lencafl:re , f ua mulher ; porém naõ che
gou a confummar o matrimonio, porque no mefmo 
tempo, que fe acabou de receber, adoeceo eíl:a Se
nhora de bexigas , e morreo no decimo quarto dia 
da doença: depois eíl:eve elle contratado com dif.. 
penfa ·ApoA:olica para ca.far com fua cunhada D.· 
Joanna Bernarda de Lencaíl:re , irmãa de lua pri .. 
meira mulher, o que naõ teve effeito, e cafou fe
gunda vez em$ de Fevereiro de 1702 com D.Joan· 
na l\1aria de Portugal, filha de D. Lourenço de AI· 
mada, Meflre Sala da Caía Real , e de D. Catha· 
rina Henriques, fua mulher, a qual morreo fem füc .. 
ceílàú ; e catou terceira vez em 18 de Mayo de 17 1 J 
com D. AnnaJoaquina de Portugal, Dama da Rai· 
nha D. Maria Anna de Auíl:ria, filha de Bernardo 
de Vafconcellos, e de D. Maria Magdalena de Por• 
tugal, filha herdeira de D. Luiz de Portugal, Com~ 
mendador de Fronteira, e elle faleceo de hum dlu. 

· por em 6 de Outubro de 17} 2, deixando duas filhas, 
a faber: 
· * 21 D. MARtA ANTONlA SoAREs DE No .. 
RONHA, com quem fe continúa. 

~1 D. ANTONIA DE NORONHA) naíceo no an· 
no de 172z. 

D. MARIA 

• 
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* 2 r p. MARIA ANTONIA SoARES DE N d.. 

RONHA VEIGA AVELAR E TAVEIRA, nafceo em 
17 de Julho do anno ·de 172G>. He Senhora de to· 
da a Caía ., e Morgados de feu pay , e proprietaria 
do officio de Provedor da Alfandega de Lisboa. 
Cafou em 28 de Junho do anoo· de 17~5 com D. 
Rodrigo de Noronha , filho fegundo dos terceiros 
Marquezes de Marialva, como fica diro na pag.2sg, 
o qual íeguindo a.vida militar he Capitaó de Infari· 
taria em hum dos Regimentos da guarniça6 da 
Corte; deR:e matrimonio tem até o prefente: 

22 D. ÁNNA JOAQUINA VERISSIMA MAXJ.MA. 

JuuA DE NORONHA, que nafceo no 1 de Outubro 
do anno de 1736. 

t· III .. 

IJ D HENRIQUE DE 1\-{ENEZES, foy, como 
•temos dito, terceiro filho de D. Pe

dro de Menezes, primeiro Marquez de Villa-Reaf, 
e da Marqueza D. Brites. Seguio a vida militas 
fervindo na Praça de Ceuta com feu irmaõ o fegun· 
do Marquez de Villa-Real , e com elle (e achou na 
tomada de Targa, e Camesl , aonde foy armado Ca· 
vali e iro: delle fe refere hum caf o eílranho, e foy, 
que indo ver d:e huma janela o enterro de fua mu
lher , cahio fubitamente morto ; tanto parece que 
o penetrou a magoa , que lhe tirou a vida. Jaz 
em S. Francifco de Lisboa. 

Cafou 
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Cafou com D. Maria de Menezes, filha de D. Pe· 
_ dro de Menezes, primeiro Conde de Cantanhede, 
e da Condeífa D. Leonor de Caftro, filha de D. AI· 
varo de Caílro, primeiro Conde de Monfanto , Ca
mereir() môr delRey D. Aftõnfo V. e de D. lfobd, 

· Senhora de Caícaes , filha de D. Affonfo, Senhor 
de Cafcaes , filho do Infante D. J oaõ , e neto dei· 
R.ey D. Pedro 1. e da Rainha D. Ignez de Calho; 
e ddl:a efdarecida uniaõ teve os filhos íeguintes: 

* · 14 ·D. JERONYMO DE NoaoNHA, . com 
quem fe · continúa. 

14 D~JoàéS DE MENEZES, que morreo moço. 
· 14 · D. FRANCISCO DE MENEZES, fervio em 

Ceuta no tempo que governou aquella Praça feu 
primo D. Nuno Alvares de Noronha, e depois paf-
fou a fervir na India no anno de 1 5} 8 por Capita ó Co De d li 

• uro , ca • 1• "· 
de huma das naos da Armada em que foy o V ice- 3• cap. 8. 

Rey D. Garcia de Noronha, e foy provido na For- Andrade, Chron. del

taleza de Baçaim, que governou com grande fortu- Rcy D.JoaóW. . 

na, e gloriofos fucceífos. Tendo fervido naquelle 
EA:ado com reputaçaõ no tempo do dito Vice-Rey; 
e do Governador Martim Aífonfo de Soufa , e che-
~ndo à Indiano anno de 1 $4$ o Governador D. 
Joaõ ·de Caílro, o tratou como pediaõ os feus me· 
recimentes, efcolhendo-o para foccorrer a Praça de 

· Dio, quando eff:ava fitiado D.Joaõ Mafcarenhas, 
e na furtida, que eíle fez da Fortaleza contra o leu 
parecer ; governava hum dos tres Efquadroens , e 
-pelejando muy valerofamente cahio atravefiàdo cle 

Tom.V. Rr hum 
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hum pelouro, com cuja morte os da íua compa•. 
nhia fe começaraõ a retirar defordenadamente no, 
anno de 1 _s46. Naõ cafou, nem teve filhos. . 

14 D. ALvARO DE NORONHA, q'1e foy Clcri• 
go , de exemplar vida. . · : 

14 D. LEONOR DE CASTRO, foy Freira de S. 
:Bernardo em Almoíler. 

14 D. GUIOMAR ' B 
14 D. ANNA, ambas Freiras em Almoíler. 
14 D. BRITES DE MENÉZES , Freira no Mof. 

teiro de Arouca da Ordem de S. Bernardo, e de· 
pois Abbadeíia perpetua do de AlmoGer. 

14 D.JoANNA DE MENEZES, que fuy primei· 
ra mulher de feu. tio D. Aleixo de Menezes, Ayo 
delRey D. Seba{Haõ, Mordomo môr da Rainha 
D. Catharina , Alcaide môr de Arronches, &c. de 
quem nafceo D. Luiza de Noronha, primeira mu. 
lher de D. Pedro de Menezes, oitavo Senhor de 

. Cantanhede , que era feu fobrinho , por fer filho de 
(eu primo com irmaó, e feu primo fegundo, por fer 
filho de huma prima com irmãa de fua mãy; e def
te matrimonio tiveraõ f 6mente huma filha , que 
morreo menina , como já dilfemos. 

* 14 D. JERONYMO DE NoR.oNHA, a quem 
appellidaó tambem de Menezes, foy Capitaó môr de 
Baçaim; e paífou à lndia no anno de I 54S com feu 
cunhado o Grande D.Joaó deCaíl:ro, quarto Vice
Rey da India, defpachado com a Fortaleza de Ba'." 
çaim, de que EIRey D.Joaó o lll. lhe fez merce; 

. e he 

oig1tized byGoogle 



Ja Cafa 'D.tal 'Portilg. llv. l'L 3:1·J. 
e.-he para advertir quaes eraõ as pelf'oa$ em que an~ 
dava6 'os p6íl:os da lndia, que hum hoiilem. de taõ 
alta esféra como D. Henrique, neto do Marquez de · 
Villa-Real, hia com o defpacho de hum a Fortaleza 
para a lndia, onde fe achou cm diverfas occafioens 
tendo grande parte na guerra de Cambaya 2 e vol• 
tando ao Reyno, e fobejandolhe virtudes para po• 
der ir governar à lndia, naõ foy nomeado para eíle 
emprego , nem neíl:e Reyno teve poíl:o algum de 
guerra, ou Politico, nem na Cafa Real, concorren• 
do nelle motivos , com que podia preferir a outros; 
porém fe lhe faltaraó os lugares , naõ lhe faltaraõ 
mereéimentos com que fe fuzia digno dos mayores. 
Cafou com D. lfabel de Caíl:ro 1 filha de D, Alvaro 
de Caflro, Senhor do Paul de Boquilobo , e Gover· 
nador da Cafa do Civel, do Concelho delRey D. 
Joa6 III. e de D. Leonor de Noronha, fua mulher, 
filha de D. Joaó de Almeida, fegundo Conde de 
Abrantes, Védor da Fazenda delRey D. Affonfo V. 
e delRey D. J oaõ o II. e do feu Concelho , e da 
Condeífa D. Ignez de Noronha, filha de D. Pedro · 
de Noronha, Arcebifpo de Lisboa, neto dos Reys 
D.Fernando de Portugal, e D.Henrique deCaíl.el· 
la ; e tiveraú os filhos feguintes : 

1 $ D. J OR.GE DE NORONHA , que morreo me• 
• nmo. 
* 1; ·n. MARIA DE CAsrn.o, de quem logo 

furemos mençaõ. 
1) D. LEONOR DE CASTRO , que cafou com · 
. Tom. V. Rr ii D. Dio· 
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D. Diogo· de Eça, Senhor dos Morgados dos Eça! 
~m AzeitaÕ, ·quarto neto por Baronia do -Infante 
D.Joaõ, e da Infanta_ D. MariaTelles, fua mulher, 
filho de1Rey D. Pedro I. de Portugal, e da Rainha 
D. Ignez de Caílro , que o mcfmo Rey declarou 
haver fido fua legitima mulher, e a fua fucceífaó re· 
feriremos quando tratarmos do Infante D. Joaõ no 
Liv. XIII. 

Salazar , Biflori• da * 1 S D. MARIA DE CASTRO filha ·nrimeira 
Cafa. de Sylva, tom.1. ' r 
liv. 9• cap.+ de D. Jeronymo de Noronha, e de D. lfabel de 

CaA:ro, fua mulher: foy Dama da Rainha D. Ca
tharina, cafou com Ferna6 Telles de Menezes, fe. 
timo Senhor de U nha6 , Cepau , Geflaço , Meine
do, e Ribeira de Soas, Commendador de Ourique 
na Ordem de Santiago ; e tiveraõ os filhos feguin
tes: 

16 MANOEL TELLES DE MENEZES , que naó 
chegou a fucceder na Caía, por morrer em vida de 
feu pay , na batalha de Alcacer no anno de 1578, 
havendo cafado com D. Violante de Noronha, Da
ma da Rainha D. Catharina, filha de Antonio Gon
çalves da Camera, Caçador môr delRey , e de D. 
l\iiargarida de Noronha , fua fegunda mulher, irmãa 
de D. Pedro de Noronha, fetimo Senhor de ViHa
V erde, e deíla uniaõ produzio unica a D. Maria 
Tel1es de Menezes, que por morte de feu avô an
dou em demanda com· (eu tio,Ruy Telles, fobre a 
· fucceílãõ da Cafa. Porém tratandofelhe muitos ca· 
lamentos na6 admittio nenhum , mas com differen-

tes 
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.-tcs ,penfamentos fe r~colheo com fua may no Mof. 
teiro da Efperança. de Lisboa, e depois fundou o 

.do Calvario - na mefma· Çidade.; aonde foy Reli· 
giofa, e acabou os (cus dias com opiniaó de virtu· 

. de . 

. - 16 - J ERONYMo TELLES DE MENEzEs, foy Com• 

. mendador de S. Joaó de Alegrete .na Ordem de 
ChrHlo , e morto com feu irmaó mais velho na ba· 

·,_ talha de _Alcacer. 
* 16 · RuY TELLES DE MENEZES, oitavo Se· 

.nhor de Unhaõ, com quem le continúa. 
* 16 D. 1-SABEL DE CASTRO, mulher de D. 

Nuno Mafcarenhas, Seqhor do Morgado de Palma. 
* 16· D. MARGARIDA DE VILHENA , cafou 

com: D .. Antonio da Coíla, Commendador na Or· 
dem de Chriílo, como fe verá adiante. 

* 16 D. MARIA DE NoRONHA, mulher de 
· Affonf o Peres Pantoja, e d.e pois de J oa6 de Salda· 
-nha, como diremos adiante. 

* 16 D. ANNA DE CASTRO, que cafou duas 
vezes, como diremos , a primeira com Antonio de 
Mcndoça , Senhor de Marateca , e a fegunda com 
Alvaro da Sylveira o Claveiro da Ordem de Chrif. 
to. 
. -16 D. BRITES, Freira em S. Domingos das Dó. 
nas de San tarem. 

* 16 . · Ruv TELLES DE MENEZES, foy oitavo 

Senhor· de U nhaõ , e das mais terras da Caía de feu 
pay em que. íuccedeo depois das. demandas , que 

trouxe 
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trouxe com lua lobrinha , filha de feu irmaõ M anoef; 
Telles, como diffemos. Teve a Commenda dc
Ourique , e morreo em 1} de M.ayo de 1616. , 1 

Cafou com D. Marianna da Sylveira, filha herdeira · 
de V ateo da Sylveira, Commendador de Arguim na . 
Ordem de ChriR:o, do Concelho delRey D. ·Se• 
baA:iaó , e hum dos quatro Coroneis, que com c1Ict 
palfaraõ à Africa no anno de 1578, e tendo.lê acha· 
do na batalha foy cativo, e faleceo em Fez ; e · de · 
fua mulher D. Ignez de Noronha 1 filha de-D.Fi· 
lippc Lobo, Trinchante, e Apofentador môr dei~ 
Rey D.Joaõ III. e de D.Joanna Coutinho, e ne· 
ta de D. Diogo Lobo, fegundo Baraõ de Alvito~ 
e de D.Joanna de Noronha, filha de D.Joaõ de·Al
meida, fegundo Conde de Abrantes, e da Conddfa 
D. Ignez de Noronha, que foraó tambem terceiros 
av6s de Ruy Telles, que por eR:a parte ficava fen
do primo terceiro de f ua mulher; e deff e matrimo
nio naó menos illuflre , que os outros da Cafa de 
U nhaõ , nafceraó os filhos feguintes : 

* 17 FERNAÓ TELLES DE MENEZES, primej.... 
ro Conde de Unhaó. . 

17 V Asco DA SvLVEIRA, fuy Doutor em Ca. 
nones na Univeríidade de Coimbra, Prior da lgre,. 
jà Collcgiada de Ourem, e Arcediago de ·Labruja 
na Sé de Braga, e Meflre Efcola de Evora. . 

.· 17 MANOEL TELLES DE MENEZES , palrou a 
krvir na lndia , e voltando ao Reyno foy Gover· 
nador do Caftello de Vianna, e morreo moço fe~ 

· f uccet. 
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(\lcceRàõ , caindo de hum cavallo andando à caça. 
no termo de Santarem. ~ , 

17 J ER.ONYMO TELLES ~B MENEZES, que mor .. 
reo 111oço. · 

17 ANDRE' TELLES, foy Religiofo dos Eremi• 
tas de Santo Agoftinho, e duas vezes Provincial nef. 
te Reyno. . 

* 17 ANTONIO TELLES DE MENEZES , . pri~ 
mciro Conde de Villa-Pouca , de quem adiante fe 
&rá memoria. . 

1'7 D. IGNEZ l>E NoRONllA' cafõu com n~ 
Lourenço de Lencallre , Commendador de Cont• 
che, e a fua.fuccefiàõ fe dirá no Liv.XI. Cap.XXIJ. 
quando tratarmos da deícendencia do Senhor D~ 
Jorge , Duque ·de Càimbra. 

* 17 D.MARIA DE CASTRO, cafou comJoaG 
da Sylva Tello, primeiro Conde de Aveiras, . de 
fiUem adia:nte faremos mençao. . 

17 D. MARGARIDA DE VILHENA, Freira no 
MoR:eiro da Annunciada de Lisboa. 

l7 D. FRA:Nc1scA DE MENEZES, Freira em S. 
Domingos das D6nas de Santarem. . 

* 17 FB1lNAÓ TELLES DE MENEZES , nono Torre do ~omb~, dica 
S h d U h "' L".. • • ·c d d 11 "{.!'}) Chancell.ua•, hv. 1í• en or e n ao, 1oy pnme1ro on e ena v 1 a foi. s7• 

por merce delRey Filippe IV. de juro, e herdade 
huma vez fóra da Ley Mental ao tempo, que fe 
achava tratado o feu cafamento com D . Francifca 
de Tavora , havendo-fe de verificar eíla merce em 
os feus defcendentes : foy pafiàda a Carta em 7 de 

Junho 
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'Junho de 16Jo; tendo efi:e cafamcnto hum gran~ 
dote , tinha já fucccdido nos Eflados da Caía de feq 
pay; e foy Commendador de Ourique na Ordem de 
Santiago. Depois da Acclamaçaõ do Senhor Rey 
D.Joaó o IV. foy elle hum· dos muitos Titulas, 
que fe acharaó no aao do levantamento do dito 
Senhor em 1; de Dezembro de 1640, e depois em 2 S 
de Janeiro do anrto de 1641 , em que fez preito , e 
homenagem nas Cortes, em que foy jurado f uccef· 
for do Reyno o Principe D.Theodofio. Calou no 
referido anno de 1630 com D. Francifca de Tavora 

· e Caflro, Dama da Rainha· D. lfabel de Borbon, e 
depois de viuva, Camereira môr da Rainha D. Ma· 
ria Francifca Ifabel de Saboya. Era filha herdeira de 
Martim Affonfo de Caíl:ro, Commendador de Sou-. 
zel, e da Alcaçova de San tarem na Ordem de A viz, 
General das Galés de Portugal , do Concelho de 
Efiado delRey D. Filippe III. trigefimo quinto Vi· 
ce-Rey da India, aonde paífou no anno de 1604; 
desbaratou a Armada dos Hollandezes no Sul, e fez 
levantar o fitio a Malaca, que os Hollandezes com 
fete Reys de Jaca, tinhaõ fitiado; faleceo em J de 
Junho de "1607, tendo governado pouco mais de 
dous annos ; e de D. Margarida de Tavora, Dama 
da· Rainha D. Margarida de Aullria, e depois de 
viuva Dóna de honor da Rainha D. lfabel, filha de 
Alvaro de Soufa, Capitaó de Chaul, e de D. Fran
cifca de Tavora , irmãa do primeiro Marquez de 
Caftello-Rodrigo: era D. l\1anim Aífonfo, fi1ho fe
. · gundo 
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· tundo de D. Anton(Q de'Caffro, quarto Conde de 

Monfanto , Senhor de Cafcaes, &e. defcendentc 
por varonia da Caía Real de Catlella. Contratou
fe nas Eforituras matrimoniaes , que o Cuccelfor da 
Caía fe appellidaria Caflro., a reípeito da grande h~ 
rança' que lhe pertencia por fua mãy' o que re ob
fervou de algum modo : nafceraõ deffa eíclarecida 
uniaó os filhos feguintes: · 

A rS Rona1Go TELLES DE MENEZES E CAg. 
TRo, fegundo Conde deUnhaó, com quemfe coo-. , 
tinua. 
· 1S D. MARTIM A~'FONSO DE CASTRO , que 
tendo fuccedido a feu tio no Arcediagado da La .. 
bruja , e eíludado alguns annos em Coimbra , to• 
mou o Habito dos Eremitas de Santo Agoffinho, e 
fàleceo no anno de 1670. 

· 1 I ANTONIO TELLES, que viveo em Santarem, 
onde foy Arcediago., e teve naturaes em huma D. 
Ilabel de • " . .. · 

19 FEllNAÓ TELLES, que foy feu herdei· 
ro, e morreo fem etlado. 

19 RuY TELLES, que palrou .a fervir na 
India, e lá cafou com D. Marianna de Almei· 
da e Albuquerque, de quem teve D. Maria 
Caetana TelJes, mulher deJofeph Correa, fi. 
lho de Diogo Correa de Sá , Vifconde de Af. 
feca, e da Vifcondeífa D. Ignez de LencaRre 
fua mulher. 

18 D .. MAR.GAlUDA DE T ~ voaA , cafou com 
Tom. V. Ss D. Pe .. 
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D. Pedro de Lencatlre, leu primo com itmaõ, ti 
mó tiveraõ filhos. · 

11 D. MomcA DE NollONHA. 
1t D. laNsz DE NollONHA., foraõ Freiras no 

Moíleiro da Annunciada de Lisboa. 
~ 1 s Ron1uoo TELLES DE MENEZES E CAs

n..o , fuccedeo na Caía de 1eus avós, e foy íegun· 
do Conde, e decimo Senhor de U nhaó, Senhor de 
8epaes , Geílaço, M einedo, e da Ribeira de Soás, 
Commendador de Ourique na Ordem de Santiago; 
e da Alcaçova de San tarem , Souzel , Pemes, e Oli" 
va na Ordem de A viz. Morreo no anno de 1671 
na ViHa de Santat"em. 
Cafou duas vezes: a primeira com D. JoannaJulia .. 
na Maria Maxima de Faro, Duqueza de Caminha, 
quarta Condelfa de Faro, viuva de D. Miguel de 
Menezes , terceiro Duque de Caminha , de quem 
havia fido terceira mulher, e na6 teve fühos; e fi,. 
Jha herdeira de D. Diniz de Faro, fegundo Conde 
de Faro, e da Condelfa D. Magdalena de Lencaflre, 
como veremos em feu proprio lugar; e defie matri
monio naó teve filhos o Conde , e calou fegunda 
vez com D.Joanna Luiza de Lencaflre, lua.· tobri· 
nha , filha de feus primos com irmãos D. Rodrigo 
de Lencaflre, Commendador de Coruche, e dt: D. 
Ignez de Noronha; e defie illufiriffimo matrimonio 
nafceraó dks filhos : 

19 FERNAÕ TELLES DE MENEZES, terceiro 
Conde de l.Jnhaõ, que· cafou .com D • .l\ilaria· de 

Len-
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LencaR.re , filha dos quartos Condes de Santa CruZ'f 
e a fua polleridade diremos no Liv. Vlll.·Cap.III .. 

19 ANTONIO TELLES.DEMENEZES, que.mor• . 
reo menmo. 

19 MARTIM A·FFONSO DE CASTRO, que .ta~ 
bem morreo menino. 
· * 17 ANTONIO TELLES DE MENEZES, primeiro 
Conde de Villa-Pouca, filho ultimo de Ruy Telles 
de Menezes, e de D. Maria da Sylveira, oitavos 
Senhores de U nhaõ. Paífou duas vezes à lndia , e 
fervio naquelle eftado com grande valor , e repu
taçaõ; foy Capitaõ. de Dio, .General das Armadas 
de remo , e alto bordo , com que confeguio glorio•. 
fas vitorias dos Hollandezes ; governou o Eftado 
por morte do Vice-Rey Pedro da Sylva até a che· 
gada de feu cunhado o Vice-Rey, Conde de Avei
ras. Voltando ao Reyno chegou a Lisboa no an
no de 1641 com quatro mezes de viagem; entrou 
de noite, e recebendo a nova da Acclamaçaõ do 
feu novo Rey D.Joaõ o IV. foy defembarcar ao 
Paço, e achou em EIRey tantas demoníl:raçoens 
de alegria da fua chegada, como favor, porque fa. Pornrg. Reffaur. tome 
h. d r. r. . 1 d G 1 d A 1• üv. 3• foJ. 147-10 a iua pre1ença com o tttu o e enera a r-
mada, eleiçaõ univerfalmente approvada , (de que 
diz o Conde da Ericeira) que he felicidade , 9ue 01 

Principes poucas vezes con/eguem. ElRey o fez do 
feu Concelho de Eíl:ado e Guerra, e Conde de ViJla-
Pouca de Aguiar , e no anno de 1647 o mandou 
com huma Armada a foccorrer a Bahia nomean-

Tom. V. Ss ii do-Q 
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do-o Governador, e Capitaõ General domar, e ter~ 
ra do Etlado do Brafil, de donde defalojou os H o\. 
landezes , que eftavaõ fobre a Cidade da Bahia , e 
enviando groífo foccorró a Angola, confcgllio a ref· 

America Port. Jiy. s· tauraçaõ daquelle Reyno , e tendo governado . com 
pag. J 16• os acertos filhos do {eu valor, e da fua experiencia~ 

lhe fuccedeo no governoJoaõ Rodrigues de Vaf. 
concellos, Conde deCaíleIJo .. Melhor. Depois da 
morte delRey D.Joaõ fe achou o Conde de Vil}a .. 
Pouca no aél:o de levantamento delRey D. Atfon., 
fo VI. em que fez o officio de Alferes môr. A. 
Rainha Regente o fez pallàr terceira vez à India 
com o poR:o de Vice-Rey daquelle Eftado, fazen. 
dolhe entre outras merces a do Titulo de Marques 

Torre do Tom. Chan- quando voltaífe ao Rcyno, por Alvará de 2 de Mar• 
ccllaria deIRey D.Af· ço de 1657' e do de Conde de Villa-Pouca para 
fonfo VI. liv. 17. foL r_ filh ) . . d A T li d M 
11, vc1' e foi. J6• teU O egttln1ta O yres C CS e enczes, por 

Alvará de 22 de Dezembro de 1656; e naõ lhe dan. 
do os males, que lhe fobrevieraõ, lugar para exercer 
elle potlo, morreo na viagem no dito anno de 1657, 
e havendo-o a lndia dado a Portugal para General 

J>onug.Ji Rta.8 tom,'• da Armada, na6 pode Portugal reíl:ituillo à Jndia, 
v .. J. pag. 1• d. e d d E · · 11 · como 1z o on e a nce1ra , para governa a ; 

porque ainda que o valor era grande, a compreiçaó 
robuíla, era cm larga viagem a idade muita. Foy 
com grande pompa depofitado no Collegio dos 
Reys Magos , e muito tempo, com pouca reputa
çaó dos Governadores da India, eff:eve fem fepultu
l"a ' merecendo as f uas virtudes ' e os fervi~os ' que 
, . . . . fizera 
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fizera · ao Eíl:ado , naõ fó hum digno Epicafio , mas, 
hwna eR:atua, em que fe p~rpetuaífe a fua memoria. 
D. Luiz de Salazar na HiR:oria da C#z de Syl11a, Salazar, HHloriA dt 
como a V ara ó daquella illullre Familia lhe faz hum ~fa de Sylva' wm.a. 

liv. 9• 'ªI• SJ• 
digno Elogio, dizendo :. Que fae uno de los mas va· 
lerofos, y exceJ/entes Soldados, 9ue /za conocido nue/lra 
edad, e Manoel de Faria e Soufa na fua ,Afia, onde faria , Afta Porto.e. 
traz o feu retrata. &Gm.J. fU"+ "f•&6. 

Cafou duas vezes : a primeira na lndia com D. Ma• 
ria de Caflello-Branco, filha herdeira de D.Jorge 
de Cai\ello-Branco, filho de D. Luiz de Catlello• 
Branco, e neto de D. Francifco deCatlello-Branco, 
Senhor de Villa-Nova de Portima6, e foy Capitaõ 
de Ormuz, hum dos valerofos Soldados, que fervi· 
raõ- no Ellado , e que fez grandes ferviços no {itio 
de Chaul, e Coulaó, aonde venceo em huma bata• 
lha vinte mil Mouros; e de fua fegunda mulher D. 
Maria de Mendoça , filha de Ayres F alcaó , Capi-
taó de Dio, e Baçaim , e de D. Maria Borges f ua 
mulher, de quem naó teve filhos. 
Cafou fegunda vez em Portugal com D. Helena de 
CAG:ro, f ua prima com irmãa , filha de AJvaro da 
Sylveira , Claveiro da Ordem de Chriflo, e Com· 
mendador de Montalvaó, e de D. Anna de Caílro, 
fua fegunda mulher, filha de Fernaó Telles de Me· 
nezes , Senhor de U nhaõ, e tambem eff:e matrimo• 
nio foy eff:eril. 

Teve fóra do matrimonio de D. Maria de Lan. 
drove , filha do Capitaó Francif,o de Lan4rove, e. 

de 
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, de Fauflina de Roxas, fua mulher, .filha de Gafpú 
Rodrigues de Figueiroa, filho de J oaõ Rodrigues 
de Figueiroa, e de Luiza Carvalho de Roxas, a. , 

* 18 ÁYRES TELLES DE MENEZES, que o 
Conde feu pay legitimou , e deff:inou para fucceífor 
da f ua Caía: com elle embarcou para à ln dia ')Uan• 
do hia por Vice-Rey daquelle Eflado. . Succedeo 
na fua fuzenda , e no Reguengo ,de Tojeta , (que 
depois fe lhe tirou) e nas Commendas de S.Viceote 
àe Pereiro, S.Joaõ de Béja, e S. Salvador de Villa· 
Pouca na Ordem de Chriílo , e outras merces da 
Coroa, e no Senhorio do Caífabé de Caranjá na ln· 
dia Oriental, mas naõ no Titulo de Conde, porque 
naõ teve effeito eíl:a merce. Voltando eff:e Fidalgo 
da lndia cafado, pela culpa que lhe refultou da mo~ 
te de hum criado feu , tornou defterrado à lndia 
por dez annos no de 1672, e Já morreo. 
Cafou na lndia com D. J oanna Maria de Ca{\.ro, 
fita fobrinha , que querendo fer companheira dos 
trabalhos de feu marido no deílerro, foy com elJe à 
lndia, de donde por fua morte voltou para o Rey
no, e faleceo em 24 de Dezembro de 17} 6 com no· 
venta e dous annos de idade. Era filha unica, e her• 
deira de D. Braz de Caíl:ro , que governou aquelle 
Effado tomando por fi o governo delle no anno de 
16) 2 pela fediçaó , que {e levantou contra o Con- . 
de de Obidos ; pelo que o Vice-Rey o Conde de 
Sarzedas, o mandou prezo para o Reyno, onde naó 
chegou pc;>r morrer na viagem !1º anno de 1655; e 
· · · de 
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de D. Anna da Sylveira, fua primeira mulher, fiJha 
herdeira de Francifco da Sy lveira , Claveiro da Or
dem de Chriff:o , Commendador de Montalvaõ , 
Capitaõ de Dio , e Chaul; e de D. Cecilia Henri
C)Ues, fua primeira mulher, filha de D~J orge de Caf. 
tello-Branco, Capitaõ môr do Malavar, e Ormuz; 
e de D. Maria Henriques, fua terceira mulher, filha 
de Francifco de Miranda Henriques , Capitaó de 
Chaul , irmaõ de Henrique Henriques de Miranda 1 

EA:ribeiro môr delRey D. Henrique. Era D . .Braz 
de Ca{lro, filho fegundo de D. Rodrigo de Caff:ro, 
Alcaide môr de Torraõ, e de D. A nna de Eça, fua 
mulher , avós de D. Rodrigo de Caff:ro , primeiro 
Conde de Mef quitela ; e de fie matrimonio teve os 
filhos feguintes : 

* 19 ANTONIO TELLES DE MENEZES , com 
quem fe continúa. 
. 19 D. ÁNNA DE CASTRO, cafou com Manoel 
Telles de Menezes e Faro, com a fucceffaõ, que 
diremos no Liv. VIII. Cap. XIV. 

19 D. FRANCISCA THoMASIA JosEFA DE ME· 
NEZES, que faleceo em 12 de Julho do anno de 1724J 
cafou duas vezes: a primeira com Henrique Correa 
de Lacerda , a quem mataraõ huma noite cm Li~ 
boa , e teve deíl:e marido : 

20 D. JoANNA DE CASTRO , que cafou 
com Eíl:evaõ Soares de Mello, decimo quar
to Senhor de ?tiello , de quem tem Luiz de 
.l\'lello. 

D.LEo .. 

oigitized by Google 



3 2. 6 . Hftoria <jenealógic11 
20 D. LEONOR THOMASIA DE MENEz~, 

que cafou duas vezes , a primeira com J a,aõ 
Luiz de Elvas , fem fuccellàõ , e a fegunda 
com feu tio Antonio Telles de Menezes. 

20 D. N ..... 
Cafou fegunda vez· com Luiz Alvares t!a Cunha de 
Eça , moço Fidalgo da Caía Real , Cavalleiro da 
Ordem de ChrH\o , e Senhor de varios Morgadt>s 
muy rendofos nos Olivaes termo de Lisboa; Alcace· 
te do Sal, e outras terras de Alelntejo ' de quem teve: 

20 JoAó XAVIER DA CuNHA DE EÇA. 

~o FRANc1sco VICENTE D.A CvNHA DE 

EçA. 
20 D. MAlll.AN'~A ISABEL DE MENEZES, 

mulher de Manoel Lobo da Sylva, Senhor da 
Quinta doJugadouro, com filhos. ·· 

20 D. THERESA CLARA DE MENEZEj; 

moça do Coro doMoíleiro de Santos deLisboa. 
20 D. MARIA RosA DE MENEZES, mo· 

ça do Coro no dito Motl:eiro. 
19 D. HELEl'{A THERESA LUIZA DE CASTRO 

E ·mvEmA, cafou na Ilha da Madeira com Chrif: 
tovaõ Efmeraldo de Atouguia da Camera, Senhor 
do Morgado da Lombada na dita Ilha , filho de 
Luiz Efmeraldo de Atouguia, e de D. lfabel Efme. 
taldo, filha de Pedro Ribeiro Efmeraldo, e de D. 
Joanna de CaGeilo-Branco, fua fegunda mulher, 
filha de Diogo Villela de lerancour , Fidalgos das 
principa~s Familias da dita Ilha, com fuccdiàõ. 

D. MARIA 
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~ ·. 19 D. MAttIA DE CASTRO, que depois de fet 
moça do Coro. do Moff eiro de Santos , tomou o 
Habito de Freira em S. Bento do Porto. 

* 19 ANTONIO TELLES DE MENEZES, he 
Commendador de S. Vicente de Pereiro, S.Joaô 
de Béja, e S. Salvador de Villa-Pouca de Aguiar na 
Ordem de Chriílo. Caiou duas vezes , a primeira 
em 18 de Dezembro de 1708 com D. Therefa de 
Portugal, Dama de Palacio, filha de D. Pedro de 
Almeida , Provedor das V allas de Santarem , e de 
D. Luiza de Portugal , 1ua mulher, a qual morreo 
de parto fem deixar geraçaõ em Dezembro de 1710. 

Cafou fegunda vez com D. Leonor Thomafia de 
Menezes, fua fobrinha, filha de fua irmãa D. Fran
cifca Thomafia de Menezes , e de Henrique Correa 
de Lacerda, viuva deJ oaõ Luiz de Elvas, de quem 
teve. 

20 AYRES TELLES DE MENEZ:HS, que morreo 
menino. 

* 17 . D. MARIA DE CASTRO, filha fegunda 
de Ruy Telles de Menezes , oitavo Senhor de 
U nhaó. Cafou com J oaõ da Sylva Tello e Mene
zes , primeiro Conde de A veiras, decimo primeiro 
Senhor de Vagos, Alcaide môr da Cidade de Lagos, 
Capitaõ General de Mazagaó, e do Reyno do Al
garve , Vice-Rey da lndia , Regedor das J utliças, 
do Concelho de Eíl:ado e Guerra, Commendador 
de Arouca na Ordem de Chriflo, defcendente por 
varonia da efclarecida Familia de Sylva, taó antiga Salaiar, Ca~a ~e Syl• 

Tom.V. Tt 'orno va, tom • .i.liv.~.c.q. 
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como eflimada nos feus fuccelfores, da qual deixan .. 
do os fabulofos principios de que alguns a deduii-
raõ, mio fe conhece n(nhuma, que a exceda na an• 
tiguidade, nem em mais alta origem. Foy o Con. 
de Joaõ da Sylva hum dos recommendaveis Va
roens deA:a grande Cafa pela fua prudcncia , e valor 
com que fervio efl:a Coroa, de forte, que depois de 
ter acdamado na India, em que era Viçe ... Rey, " 
EIRey D.Joaõ o IV. e acabado com felicidade Q 

feu governo, voltou a Portugal, aonde depois de 
outras merces lhe fez o mefmo Rey a promeífa. de 
Marquez de hum dos feus lugares, e dQ Titulo do 
Conde de Aveiras de juro, e herdade confórmc ~ 

Torre do Tom. Chan. Ley Mental, e que feu filho fe cobriífe logo neíle 
cellaria delRey o.Joaó Tº . 1 d ffi . d R d d J Jl. olY. Jiv.is. foi.16s. itu o, e o o cto e ege or as uuiças, co .. 

mo fe vê das Cartas paífadas em 9 de Fevereiro de 
16 50, tudo por paífar fegunda vez à lndia por Vice• 
Rey para fe oppor aos HoJlandezes, que com füc· 
ceífos adiantaraõ em odio da Coroa de Caftella in· 
juílamente nos dominios do Etlado de Portugal os 
feus interdfes. Obedeceo o Conde de A velras ; 
porém antes de chegar a Goa morreo na viagem 
no anno de 1650, privando a morte aquelle Efia·· 
do dos acertos do feu governo. Jaz em lvioçam•' 
bique ; e deíl:e matrimonio teve os filhos feguin· 
tes: 

1 8 D10Go DA SvL v A, que fervia em 1\1' azagaô 
no tempo que feu pay governava aquella Praça, e 
foy morto pelos ~louros em huma entrada. 

Lv1z 
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* · 1s· Luiz DA SYLVA TELLO, fegundo Con~ 

de de Aveiras, com quem fe continúa. · · 
1 8 KuY TELLE~ DB MENEZES, a quem mui"' 

tos Genealogicos daó o nome de Ruy da Sylva Te/,. 
les : foy Porcioniíla do Real Collegio de S. Paulo. 
de Coimbra, em que por merce efpecial entrou por, 
Provifaó de 2) de Abril de 1640, e fendo aceito no 
primeiro de Outubro, e provido em 2 do dito mez, 
p~rfeverou pouco neíla vida ; e deixando os eíl.u .. 
dos por feguir as armas, alfentou praça de Solda•. 
do, foy Capitaó de Infantaria na Armada de Cadiz, 
e embarcando na de que era General TrHlaõ de 
Mendoça, morreo affogado no naufragio da Capi•. 
tania em 7 deJaneiro do anno de 1642 no Rio das 
Maçãas. 

18 PEDRO TELLES DA SYLVA, Religiofo da 
Ordem de Chri!l:o no Moff:eiro. de Thomar. 

18 D. IGNEZ DE NORONHA , cafou com feu 
primo com irmaó D. Rodrigo de Lencaílre, Com
mendador de Coruche na Ordem de Aviz, como fe 
verá no Liv •. XI. 

1 S D. ISABEL DE CASTRO , que fendo Dama 
da Rainha D. Luiza Francifca de Gufmaõ, faleceo 

· fem eíl:ado. 
18 D. MARIANNA' E 

1 S D. MARGARIDA, que faleceraõ de curta ida· 
de. 

* 1! Luiz DA SYLVA TELLO E MENEZES, 

fegundo Conde de Aveiras, Senhor da dita Villa, 
Tom.V. Tt ii deci· 
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decimo fegundo Senhor de Vagos, Alcaide môr de 
Lagos , Commendador de S. Salvador das Varges 
de Arouca na Ordem de Chriflo. Foy Regedor 
das J ufliças , Prefidentc da M efa da Confciencia e 
Ordens, em que entrou em 16 de Setembro .do an
no de 1669, e Gentilhomem da Camera delRey D. 
Pedro II. fendo Principe Regente 2 &lcceo no anno 
de 1672. 
Cafou com D.Joanna Ignez de Portugal, Senhora 
do Morgado de V ai de Palma, e da mais Caía de 
iêu avó materno D. Nuno Alvares de Portugal: era 
filha de D. Alvaro Pires de Caflro, primeiro Mar· 
quez de Cafcaes , fexto Conde de Monfanto, e de 
f ua primeira mulher D. Maria de Portugal , filha de 
D. Nuno Alvares de Portugal, Governador deite 
Reyno, ramo dá Caía de Vimiofo , como fe verá 
no Liv.X. Cap.XI. e defle efclarecidomatrimonio 
nafceraó os filhos feguintes: 

* 19 JoAÕ DA SvLvA TELLO E MENEZES, 
terceiro Conde de Aveiras, com quem íC cont}.. 

' nua. 
19 D. NuNo ALVARES DE PoaTUGAL, no

me que fe lhe poz em memoria de feu avô mater
no. Foy Porcionifla do Coliegio Real de S. Pau. 
lo da Univeríidade de Coimbra, Conego, e The .. 
foureiro môr na Sé daquella Cidade , Sumilher da 
Cortina delRey D. Pedro II. Deputado do Santo 
Officio na lnquifiçaõ de Lisboa , e do Tribunal da 
.Cruzada, ·e fendo Enfermeiro môr do Hofpital Real 

de 
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de Lisboa faleceo de huma maligna, originada das 
vifitas dos enfermos em 25 de Agollo de 170J, o 
que fazia com fumma charidade, por (er de natural 
pio. Viveo fempre . com grande exemplo , e trato 
com os R.eligiofos da Provinda da Arrabida, e fe 
recolhia: ao feu Moíleiro de S.Jofeph de Riba Mar1 

onde fe exercitava com os Religiofos em aél:os de 
humildade, e de penitencias. : 
· 19 . MAN1>EL DA SYLVA , foy l\'longe do Patriar"' 
cha S. Bento , .Abbade na fua Religiaõ, e morrea 
fendo Definidor. . . 
· 19 · D. MARIA LOURENÇO DE PORTUGAL, Con• 
deffa. de Soure , mulher de D. Gil Eanes da Coíl:a, 
fegundo Conde de Soure, e a fua fucceífaó íC verá 
no Liv. X. Cap. III. t· III. 
:; 19 D. CONSTANÇA DE PoRTUGAL, cafou com 

· Antonio Luiz da Camera Coutinho , Almotacé 
m6r do Reyno, e da fua fucceífaõ daremos noticia 

. no dito Liv. X. Cap. III. l.11. 
_ 19 D. MARGARIDA DE PORTUGAL, foy Freira 

no Motleiro de Santa Clara de Lisboa, e nelle Ab· 
badeífa , donde voltou para o Moíleiro da Encar• 
· naçaõ da mefma Cidade , aonde primeiro tinha fido 
Freira , por ElRey a nomear Commendadeira , lu· 
gar de que tomou poífe em J de Novembro de 17 201 

que exercitou até que morreo em 4 de Julho de 
.1724. 

* 19 JoAÓ DA SYLVA TELLO E MENEZES, 

nafceo no mez de Junho do anno de 1641 : he t~r· 
c;e1ro 

oig1tized byGoogle 



Bifloria qenealogicA 
ceiro Conde de A veiras , decimo terceiro Senhor de 
Vagos, Alcaide môr de Lagos, Commendador das 
Commendas de S. Salvador das Vargcs de Arouca, 
de S. Leocadia de Moreiras no Arct:bifpado de Bra· 
ga , de S. Pedro de A guiar da Beira no de Vifeu , 
todas na Ordem de ChrHl:o, e de N offa Senhora dos 
Martyres de Alcacer do Sal na Ordem de Santiago. 
Foy Deputado daJunta dos Tres Eílados, e Preíi
dente do Senado da Camera de Lbboa , de que to· 
mou polfe em 18 de Março de 1702. N efte lugar 
fez na Cidade obras muy uteis, que mereceraó ap· 
plaufo univerfal , a que o conduzia o genio, e aéli· 
vidade, com que a ellas fe applicava com o mef mo 
goflo, com que fazia trabalhar na fua magnifica 
Quinta de Belem (hoje de Sua Mageíl:ade) que or· 
nou com muita policia. O cuidado, que na fua 
adminiflraçaõ experimentou a Cidade de Lisboa > 

foy alfumpto de hum admiravel Elogio, que lhe fez 
o Padre D. Rafael Bluteau , Clerigo Regular , nQ 

qual diz, que defconhecendo Ulyffes a Lisboa, mais 
tinha o Conde feito na reedificaçaó , do que elle 
em a fundar. Eíl:a obra eílá no feu Mufeo Blutea· 
viano, que em breve efpero fahirá à luz com ou· 
tras dignas do feu fingulariffimo engenho. No an· 
no de 1708 o nomeou ElRey D.Joa6 o V. Rege· 
dor dasJuíliças, e foy o decimo que da fua Fami· 
Jia occupara6 eíl:e grande lugar quafi por füccelfaó. 
No mez de Abril de 1711 tornou a fer Preíiden· 
te do Senado da Camera 1 e em 1 j de Setembro de 

1711 
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1711 foy revefiido da alta dignidade de CÓncelhei~ 
ro de Bilado. . 
Cafou em 22 deJulho do anno de 1671 com aCon• 
deífa D.Juliana de Noronha, que havia cumprido 
dezafeis de idade: foy dotada de muitas virtudes, e 
fendo fingulares as da natureza , br\lhavaõ ainda nel· 
la mais· as da alma por fer muy devota , pia, e cha
ritativa , e exercitada em outras virtudes heroicas ; 
faleceo em 19 de Outubro de 1714. Era filha de 
D. J oaõ da Cofta, primeiro Conde de Soure, e da 
Condeífa D. Francifca de Noronha, depois Mar· 
queza Camereira môr da Princeza D. IfabelJofefa; 
defta efdarecida uniaó nafceraõ os filhos feguintes: 

20 D. FRANCISCA' 

20 Luiz DA SvLVA, E 

20 RODRIGO DA SYLVA, que faleceraó de ten· 
ta ida.de. 

* 20 Luiz DA SvLv A TELLO, quarto Conde 
de A veiras t que fe fegue. 

20 DIOGO DA SYLVA, que faleceo cle bexigas 
(havendo cumprido dezoito annos) no de 17 1 o em 
6 de Janeiro. 

20 D.JoANNA DE N ORONH~, que faleceo na 
flor da idade fem ter elegido eftado em 10 de Agof.. 
to de 1699. 

;o D. FRANCISCA DE NoRONHA, cafou com 
Joaó Guedes de Miranda, Senhor de l\1urça, Com• 
mendador das Commendas de Alter Poderofo, e de 
Cabe~o de Vide na Ordem de Aviz, filho de Luiz 

Guedes 
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Guedes de Miranda, Senhor de Murça , e de fua 
mulher D. Maria de Ataide, filha dos fegundos Con· 
des de V ai de Reys , e neto de Pedro Guedes de 
Miranda , Senhor de Murça , Commendador das 
Commendas de Cabeço de Vide, Alter Poderofo, 
e Hofpital da Granja na Ordem de A viz, Efhibei
ro môr delRey D.Joaó o IV. e de fua mulher D. 
Maria de Mendoça, Dama da Rainha D. Luiza 
Francifca , filha de Pedro de Mendoça , Alcaide 
môr de &f ouraó, e tiveraó a 

21 Luiz GuEDES DE MIRANDA, que naf. 
ceo no 1 de Novembro de 1711: he Capitaõ de 
Infantaria em hum dos Regimentos da Guar· 
niçaõ da Corte. 

21 D. MARIA JULIANA DE NORONHA' 

nafceo em Dezembro de 1709. 
21 JOSEPH GuEDES DE MIRANDA , am-· 

bos faleceraõ de tenra idade. 
20 D. MARIA DE NORONHA, cafuu com Ma·· 

noel de Sou(a Tavares, Senhor de Mira, Commen· 
dador na Ordem de ChrHlo, que foy Capitaó Gene· 
ral da Praça de Mazagaõ, e da Capitania de Per·' 
nambuco, e a fua fuccellàõ diremos no Liv. XII. 
Cap.V. 

* 20 Luiz DA SYLVA TELLO E MENEZES, naf.: 
ceo em 12 de Setembro do anno de 1682, he quar·. 
to Conde de A veiras , fervio na guerra contra Caf.. 
tella , fendo Capitaó das Guardas de feu fogro o 
Conde de Alvor, Governador das Armas da. Pro-J 

vinda 
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'\finda de Traz os Montes, e depois foy Coronel do 
Regimento de Moura , e fe achou em diveríàs oc
cafioens, em que confeguio reputaçaõ de valerofo~ 
.depois fervio na Cavallària, e foy Brigadeiro, e Ge
neral de Batalha , e depois MeO:re de Campo Ge· 
neral dos Exercitos de Sua Mageíl:ade com o go• 
verno das armas da Provinda do Minho. 
Cafou em 2J deJu1ho de 1700 com D. Maria Ig
nacia de Tavora, Dama da Rainha D. Maria So• 
:fia, filha de Francifco de Tavora, primeiro Con• 
de de Alvor, e da Condeífa D. Ignez de Tavora~ 
fua primeira mulher; e defla illuftriffima uniaõ tive-,.. 
rao: 
. ·21. D. MARIA, que nafceo em 12 deJulho de 
170}, e faleceo com pouco tempo de vida. 

* 21 D. IGNEZ, quinta Condelfa de Aveiras, 
com quem fe continúa. 

21 D.JULIANA M1cHAELA}OSEFA, na(ceo em 
29 de Setembro de 1707, e faleceo em 10 de Agof. 
to de 1708. 
· * .21 D. IGNBz JoAQ.UINA ANNA ANTONIA 

DOMINGOS ISABEL DE UNORIA DA SYLVA TELLO 

E MENEZES , quinta Condeífa de A vciras , nafceo 
em 27 de Outubro do anno de 1704; he ornada de 
excellentes virtudes, brilhando nelJa huma prodigio· 
fa viveza de hum efpirito fublime, que spplica con· 
tinuamente à liçaõ dos livros, que lê nas linguas 
F ranceza , 1 taliana , e Caftelhana , naõ lhe fendo 
muy eA:ranha a Latina._ Achando-fe fem irmãos· 

Tom. V. V v unica 
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3 3 6 Bifloria qenealogic• 
unica fucce!fora deíl:a grande Caía , por fer feu paf 
o ultimo V araõ da efclarecida , e antiga Linha dos 
Sylvas, Senhores de Vagos , lhe deraõ eíl:ado co· 
mo a prefumptiva herdeira do Condado, e Cafa de 
Aveiras. 
Cafou em 1 J de Junho de 1720 com D. Duarte da 
Camera, Gentilhomem da Camera do Infünte D. 
Frandfco, que he quinto Conde de A veiras, filho 
quarto de D. J ofeph Rodrigo da Camera , Conde 
da Ribeira Grande, e da Condeffa D. Conftança 
de Rohan, filha de Francifco de Rohan, Principc 
de Soubife , &e. e defie· efdarecido matrimonio 
tem unico: 

22. FRANCISCO DA SYLVA TEI.LO E MENEZES, 

que nafceo no 1 de Janeiro de 172}. · 
it 16 D. ISABEL DE CASTRO, filha priméira 

de Fernaó Te11es de Menezes , fetimo Senhor de· 
U nhaó·, e de D. Maria de Caíl:ro: cafou com D. 

Torre doTom-Chan• N M r 1 S 1 d M d O, · . 
cclJaria do diio Rey uno aicaren 1as , en 1or o orga o , e x_um• 
Jiv-4- foi. 149, ' ta de Palma, e da Villa de Azinhofo, de que El. 

Rey Filippe II. lhe deu o Titulo de Conde , por 
Carta de 1 o de Janeiro de 1 5 8 J , de que elle depois 
defiíl:io , e em recompenfa lhe fez mercc da Com• 
n1enda de S.Joaõ de lnfans para elle, e hum de fcus 
filhos por Alvará de J de Setembro de 1 )89. Foy. 
Alcaide môr, e Commendador de Cafi.ello de Vide; 
e das Commendas de Niza, Cafi.el-Novo, e Alpe..;; 
drinha na Ordem de Chriíl.o ; e defte m~trimonio 
teve fuccelfaõ nos filhos feguintes: 

D.JoAÕ 
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.. 17. D.JoAÕ MASCARENHAS, Alcaide môr, 

e Commendador de Caftello de Vide. 
17 D. FERNANDO MAscAB..ENHAS, que depois 

de ter fervido huma Commenda em Tanger, paf: 
fou à lndia, aonde fendo Capitaõ de huma nao da 
Armada, com que o Vice-Rey Martim Affonfo de 
Caftro foy foccorrer Malaca, foy morto na batalha 
pelejando com grande valor com os Hollandezes em 
22 de Outubro de t6o6. 

17. D. PEDRO MASCARENHAS, fervio tambern 
Commcnda .em Africa , e palrou depois à lndia , 
aonde foy morto na mefma peleja combatendo va• 
Jerofamente na mefma nao de feu irmaõ. 

* 17 D.FRANc1sco MAscARENHAs, de quem 
adiante fe dará noticia. 

17 D. ANTONIO MASCARENHAS, foy Collegial 
do Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, aonde 
cff:udou Theologia, e largando eíla vida foy Com· 
mendador de Caftel-N ovo, e dos Maninhos na Or· 
dem de Chriíl:o , e hum dos primeiros Acclamado· 
res da liberdade da Patria em o 1 de Dezembro de 
1640. Foy muy inclinado ao etl:udo Geriealogico, 
mas efcreveo com pouca averiguaçaõ , como diffe ... 
mos no Apparato defta Obra. Morreo em.2J de 
Fevereiro de 1654. Cafou com D. lfabel de Caf.. 
tro , fua prima com irmãa , filha de Antonio de 
Mendoça , Senhor de Marateca , e de D. Anna de 
Callro, e tiveraõ a D.Nuno Mafcarenhas, que fer .. 
vindo na Provinda de Alemtejo fuy morto em huflJ 
. Tom .. V. V v ii recon• 
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recontro com os Caflelhanos em vida de {eu pay, 
(deixando hum filho natural, de que dizem ha fuc~ 
celfaó : ) e D. Marianna Therefa de Meridoça e Caf
tro, Dama da Rainha D. Luiza.Franciíca de Guf. 
maó, e cafou com Henrique de Soufa Tavares, pri· 
meiro Marquez de Arronches , terceiro Conde de 
Miranda , &c. e a fua fuccelfaõ efcrcveremos em 
feu proprio lugar , quando chegarmos à defcenden· 
eia de Affonfo Diniz, filho delRey D. Atfonfo III. 
D. Luiza de Mendoça, foy tambem Dama da·mef. 
ma Rainha , e foy primeira mulher de D. Duarte 
de Caíl:ello-Branco , fetimo Conde de Redondo, 
fem filhos. D. Helena Mafcarenhas, que efleve 
concertada para cafar com D. Antonio de Azeve
do , Almirante de Portugal, o que naó teve eff"ei· 
to por morrer ·antes eíl:e Fidalgo , e ella com rcfo
luçaó renunciando o Mundo tomou o Habito no 
Mo(leiro da Ef perança de Lisboa, e fe chamou So
ror Helena da Cruz, e viveo com notavel obfer-
vancia, e grande exemplo; foy varias vezes Abha· 
delfa, e tendo feito huma vida fanta acabou com 
opiniaõ de virtude em 2 8 de Janeiro do anno de 
1721 com oitenta e dous annos de idade. Teve e(. 
pirito de profecia , o que acreditou por muitas ve
zes predizendo caíos futuros, que depóis fe verifi"! 
caraõ, e fe attribuiraõ tambem à fua interccífaõ ca· 
fos prodigioíos. 
· - 17 D. MANOEL MASCARENHAS, morreo mo

. ço. 
. . D. SwAÕ. 
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~. 17. D.StMAÕ.. ~ .. 
: : 17· D. Luiz. . morreraõ meninos • 
. 17 .D.jERONYMO. · 

.. 17 D. l\'1Aa1A ·DE CASTRO, cafou com Garcia 
de Mello, Monteiro n;iôr do Reyno, Commenda· 
dor. do Pinheiro de Azere na Ordem de Chrifto , 
.que faleceo moço em Madrid fem fucceífaõ. . 
~. 17 D. HELENA DE CASTR.ç>, foy primeira mu• 
lher de D. Francifco Coutinho, fexto. Conde de 
Redondo, Caçador môr delRey D.Joaó o IV. Ef. 
tribeiro môr, e Mordomo môr da Rainha D. Luj
.za Francifca , e morreo fem íuccefiàõ ; e o Conde 
cafou fegunda vez com D. Violante Henriques , .fi .. 
lha de D. Diniz de LencaR:re, Commend~dor môr 
da Ordem de Chrifto , fem f ucceífaõ. 
~ 17 D. BRITES DE CASTRO, Freira no Moll:ei· 

.ro da Efperança de Lisboa. 
· 17 D.CATHARINA DE CASTRO, cafou com D. 
Luiz Pereira de Ca{lro, filho de D. Fernando de 
Cafl:ro, Capitaó de Chaul, e de D. lfabel Pereira , 
filha de D. Luiz Pereira, Regedor dasJuíliças, e 
tiveraõ a D. Fernando de Caílro, que fervio nas 
Armadas do Brafil, e em Flandres , aonde foy Co
ronel. da Cavallaria , fendo Governador daquelles Ef. 
tados feu primo com irmaó D. Franci!co de Mello, 
e morreo na guerra em hum recontro. D. Fran
cifco, e D.Nuno, que morrcraó meninos. D. Jfa. 
bd de Ca{l:ro , que cafou duas vezes ; a primeira 
com Gonçalo Tavares e Tavora, Senhor de Mira; 
~ . . e fe .. 
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e fegunda com Luiz Freire de Andrade, Senhor de 
Bobadela , V édor da Cafa da Rainha. D. Maria 
Francifca , que morreo em 4 de Junho de 167 4, e 
naõ teve fucceífaó de nenhum defics matrimoníos. 
:P~ Maria da Sylveira, e D. Lourença de Caílro, 
qpe morreraõ fem eíl:ado recolhidas cm Santa A nna 
de Evora. 

17 D. BERNAR.DA DE MENEZES, que morreo 
fem eftado. 

17 D. FRANCISCA DE CASTRO, Freira no Mof, 
teiro da Ef perança de Lisboa. 

* 17 D. JoAÓ MASCARENHAS: fuccedeo na 

Caía , Alcaidaria môr , e Cummendas de Cadelio 
de Vide, Caíl.el-N ovo, e Niza, que foraó de feu 
pay , a quem fobreviveo pouco tempo. 
Cafou com D. Maria da Coffa, .fua prima com ir
mãa , filha herdeira de D. Antonio da Cofia, Com-. 
mendador da Commenda da Cafa da India da Or
dem de Chriílo , e Senhor do Morgado dos Cofras, 
como adiante efcreveremos ; nafceraó deffa uniaõ 
os .filhos feguintes: 

18 D. ANTONIO lvIAscARENHAS DA CoST A , 

fuccedeo na Caía de feu pay , e por fua. mã y no. 
Morgado de D. Gil Eann~s da Coíla: foy Alcaide 
môr de Trancofo , e Caílello de Vide , Commen
dador de Santa Maria de Devefa , e de Cafiello do 
Vide, e Niza , primeiro Conde de Palma por mcr· 
ce. de Filippe IV. Cafou em 1624 com D. Maria. 
de Tavora, Dama da. Rainha lfabel de Borbon·, 

mulher 
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mulher do mefmo Rey; que com elle motivo 1ho 
deu o Titulo de Conde : era filha de Luiz Alvares 
de Tavora, primeiro Conde de S. Joaõ da Pefquei· 
ra , &e. e da Condeífa D. Martha de Vilhena , fua 
mulher, e morreo fem filhos em 1 S de Fevereiro de 
16} s. E a Condefià fua mulher, a quem EIRey 
fez merce da Alcaidaria môr. de Trancofo, e da ad• 
miniG.raçàõ das Commendas , foy depois fegunda 
mulher de DJoaó Mafcarenhas, terceiro Conde do 
Santa Cruz , de quem naõ teve tambem focceífaõ, 
pelo que deixou a feu enteado D. Francifco l\1a~ 
carenhas (que depois foy Eftribeiro môr da Rainhai 
D. Maria Sofia, que ~ra feu fobrinho, conf6rme a 
permiffaó , que tinha delRey) nomeadas as Com• 
mendas, e bens da Coroa. 

* 18 D. NuNo MASCARENHAS, Senhor de 
Palma, com quem fe continúa. 

18 D. PEDRO l\!ASCARENHAS, paífou à India, 
aonde morreo. 

18 D.FERNANDO MASCARENHAS, morreo mo~ 
ço fem geraçaó. 

18 D. FRANCISCO MASCARENHAS, foy Cone• 
go Regular de Santo AgoAinho. 

18 D. MANOEL MASCARENHAS, etl.udou em 
Coim.bra, e foy Conego da Cathedral daquella Ci
dade , e renunciando dla vida feguio depois as ar
mas ; achou-fe na batalha de Montijo , fendo Capi• 
taó de Infan_taria, de. que fahio ferido , e depois de 
ter íido Meftre de Campo de hum ~er~o de Inf~n-s 

; tana, 
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taria, paífou a fervir na lndia , aonde foy General 
-da Armada de alto bordo, e Governador de Mo
çambique , aonde fe achava quando a Rainha Re
gente D. Luiza Francilca de Guf maó o nomeou no 
anno de 1661 por Governador do ER:ado da lndia 
juntamente com Luiz de Mendoça Furtado ,.e D. 
Pedro de LencaR:re, que elle naõ quiz aceitar por 
naõ fer f ó nomeado no governo , e fe deixou ficar 
no da fua Fortaleza. Morreo em Goa fem cafar. 
. 18 D. MARGARIDA DE VILHENA , cafou com 

feu tio D. Franciíco Mafcarenhas, como veremos 
adiante. 

18 D. JoANKA DE CASTRO, que foy vigefima 
primeira Commendadeira do Real .àioR:eiro de San· 
tos da Ordem Militar de Santiago, e faleceo no an
no de 1672, 

1 8 D. EsTEF ANtA MASCARENHAS , Freira no 
Moíl:dro de Santa Clara em Santarem. 

18 D. ISABEL DE CASTRO, Freira no MoGeiro 
da Eíperança de Lisboa. 

* 1 8 D. NUNO MASCARENHAS, fuccedeo por 
morte de feu irmaõ na Cafa de Palma , e naõ no 
Titulo ; foy Alcaide môr , e Commendador de Caf.;. 
tello de Vide , Senhor dos Morgados de Palma , e 
dos Coíl:as , Meílre de Campo de Infantaria no 
Exercito da Provinda de A1emtejo, ·aonde fervio 
com diflinçaõ, e pelejando valerofamente com o feu 
terço , foy morto na batalha de Montijo em 26 de 
Mayo de 1 ~44·. 

Cafou 
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Cafou com D. Brites de Menezes , que ficando viu." 
va cafou com D.Joaó Mafcarenbas, terceiro Con• 
de de Sabugal, e era filha herdeira de D. Francifco 
de: Caílcllo·Branco , fegundo Conde de Sabugal ~ 
Senhor das V iJlas de Lanhofo, Santa Cruz de Ri .. 
ba Tamega, Cinfaens, Sinde, e A zere, Meirinho 
môr do Reyno, e Alcaide môr de San tarem,· e de 
D. J""uiza Coutinho, fua prima com irmãa, fi1ha de 
D. Joaõ Coutinho, Alcaide môr de Santarem; e 
-defte matrimonio tiveraõ o filho, e fi1has feguintes : 
•· A 19 D.JoA6 MASCARENHAS, fegundoCon• 
de de Palma , com quem fe continúa. 
. 19 D. MARGARIDA MASCARENHAS, que fale•. 
ceo moça fem eA:ado. 
~ 19 D. Lu1zA COUTINHO, cafou com Manoel 
Telles da Sylva , primeiro Marquez de Alegrete, 
fegundo Conde de Villar-Mayor, Gentilhomem da 
Camera delRey D. Pedro II. e do feu Concelho 
de Etlado; e a fua ÍU<;:ceífaõ fe verá no Liv. VIII. 
Cap. XIII. : 

~ 19 D.JoA6 MASCARENHAS DE CASTELLO• 

JlRANCO DA CosTA , foy fegundo Conde de Palma, 
Senhor dos Morgados de Palma , e dos Coílas , e 
fucceífor da Caía, e Condado de Sabugal , em que 
naõ chegou a fucceder por morrer moço em vida 
da Condeífa fua mã y. 
Cafou com D.Joanna de Caílro, fua primá com ir· 
mãa, e irmãa de feu padrafi.o, filha de feu tio D.i 
Francifco Mafcarenhas, doConcelho deEftado, &e.. 
': Xom.V. Xx e de 
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e de D. Margarida de Vilhena, fua mulher, e fo• 
brinha; e deíl:a efclaredda uniaõ nafceo unica-: · · 

20 D. BRITES MASCARENHAS DA COSTA DB 

CASTELLO-BRANCO E BARRETO, terceira Condef
fa de Palma, Senhora do dito Condado, e Morga. 
do dos Coílas, e Alcaidaria môr de Caílello de Vi, 
de; e por fua av6 paterna Senhora do Condado de 
Sabugal, e mais ·Caía, e officio de Meirinho môr 
do Reyno de feu avô. Cafou com D. Fernando 
Mafcarenhas , fegundo Conde , e Alcaide môr do 
Obidos , e por eíle cafamento quarto Conde- de 
Sabugal , e Palma, Meirinho môr do Reyno , AI. 
caide môr , e Commendador de Caflello de Vide , 
e Senhor das mais Villas, terras, e Morgados de fia 
Caía, e a 1ua íucceífaõ fe verá adiante no Liv. VIII. 
Cap. III. Faleceo emJunho de 1709. ' 

* 17 D. FRANc1sco MASCARENHAS, foyfilho 
quarto de D. Nuno Mafcarenhas, Senhor de Pal
ma, e de D. lfahel de Caílro, fua mulher , como 
temos dito , fuccedeo a íeu pay na Commenda de 
Alpedrinha na Ordem de ChrHlo , aonde teve ram· 
bem outras Commendas. F oy Gentilhomem da 
Camera do Emperador Mathias , a quem fervio em 
Alemanha , tendo fervido em Flandres. Depois 
palrou à lndia, aonde fervio com reputaçaõ, e foy 
Governador, e Capitaõ General da Praça de Ma. 
cáo na China , e deixou de ler Governador do Ef
tado por haver voltado para o Reyno, quando no 
anno de 1627 chegou ordem ao Vice-Rey D. Fran•. 

· cifco 
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cifco·da Gama, Conde da Vidigueira, que lhe en· 
tregaHe o governo. Porém no anno de 1628 foy 
mandado por Vice-Rey à lndia, e tendo má via
gem arribou , -e defiíl:indo da jornada , e do cargo 
paífou a Madrid, aonde El.Rey Fiiippe IV. o fez 
do Concelho de Portugal , e ao feu Concelho de 
Bilado em Madrid. 
Cafou com fua fobrinha D. Margarida de Vilhena, 
filha de (eu innaõ D. J oaõ Mafcarenhas, Senhor de 
Palma, e de D. Maria da Coita, fua mulher, e ti
veraõ cfles filhos : 

.,. 18 D. J OAÕ MASCARENHAS, terceiro Con· 
de de Sabugal , adiante. 
. 1:8 D. PEDRO MASCARENHAS, paífou à lndia 
com o Vice-Rey D. V afco Mafcarenhas , Co_nde 
de Obidos; foy defpachado com o governo da For
taleza de Sofala, que feu pay nomeou nelle no feu 
Teflamento em virtude faculdade Real , ciue para 
i«"o tinha: faleceo moço antes de entrar na poífe 
da dita Fortaleza. 

18 D. ISABEL DE CASTRO, caíou com Gar .. 
eia de }IIello , Monteiro môr do Reyno , de quem 
fe fará mençaó adiante. 

'18 D.JoANNA DE CASTRO, cafou com D.Joaó · 
Mafcarenhas, fegundo Conde de Palma, como fica 
dito. 

18 D. MARIA' E D. FRANCISCA DE CASTRO, 

que fa1eceraõ fem efi:ado. · 
·. * 18 D. JoAÕ. MASCARENHAS, foy terceiro 

Tom. V. Xx ii Conde 
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Conde de Sabugal, .e Meirinho· môr do Reyno; e 
kicceífor da Caía de feu pay •. Foy Commendador 
das Commendas de Santa Chriíüna de Afife, Santa 
Maria de Efpinhel, e Santa Maria da Graça de Ca~ 
tello-Novo, todas na Ordem de.Chrifto. Servie 
em Flandres com reputaçaõ digna do feu fangue, o 
foy Capitaó de Cavallos couraças, e k achou em di· 
verfas Campanhas. DiA:inguio~fe no intentado fac. 
corro da Cidade de Arrás, na recupcraçaõ de Aer·, 
liá tomada de la Baíf ee, vitoria de H ollC4llTt ,_ na ba
talha de Rocroy , facçoens de Grauelingas , e cm 
todas as mais em prezas, que fe oftereceraõ no efp~ 
ço de oito annos, em que affiff:io, e illuR:rou aquel• 
la Academia de Marte. No anno de 164j fe pafl. 
fou a França para ter parte. na defenfa da lua· Pa:
tria , donde embarcou para Portugal, e Jervindo na 
guerra foy Tenente General, Governador,- e depois 
General da Cavallaria da Provinda de Alemtcjo. 
ElRey D. Affonfo VI. o fez do fcu Concelho de 
Guerra, e pelo feu cafan1ento foyCondedeSabugal, 
Senhor de Lanhofo , e dos mais Eílados deíla Cala, 
e Meirinho môr do Reyno. Sobre valerofo , foy 
dotado de huma natural graça , e promptidaõ em 
dizer, de forte , que fendo celebrado no leu tempo, 
paífaõ por tradiçaõ entre a Nobreza como apoph· 
thegmas os teus ditos. Traduzia: o Tratado Jo 
Manejo àa Cavallaria· do Conde Galeazo Guáldo, 
que fe imprimia com Notas do Conde. Compoz 
huma Comeditt, e outrus Ohras em proza, e verfo. 

; Calõu 
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.Cafou· com D. Brite~ de Menezes , Condeílà pro
·prietaria de Sabugal, viuva 'de 1eu tio, e primo com 
irmaõ D. Nano Mafcarenhas , Senhor de Palma , e 
filha herdeira· de D. Francifco de Callello-Branco 1 

fegundo Conde de Sabugal, Meirinho môr do Rey· 
no , . e deíla unia ó nafceo.: · . 
, 19 D.MARGAJUDA DE V1LHENA; que foy uni· 
ca, e íuccedeo nas Commendas de feu pay, em cu• 
.ja vida cafou du~ vezes : a primeira em 8 de Abril 
de 1666. com Diogo Lopes de Soufa, quarto Con-
de de Miranda, feu primo fegundo, e a f ua f ucceí• 
faó le verá, quando chegarmos à defcendencia de 
Affimío Dini~ , filho delRey D. Atfonfo III. no 
Liv. XIV.' e fegunda vez cafou com D. Luiz Pe• 
regrino de Ataide, nono Conde de Atouguia, cuja 
jucceHaó fe verá no Liv. VIII. 
· · * 18 D. lsABBL DE CASTRO, 6Iha de D. Fran• 
cifco Mafcarenhas , e de D. Margarida de Vilhena1 

cafou em:29 de Abril de 1657 com Garcia de Mel· 
lo , que depois de ter eR:udado cm Coimbra , fendo 
Porcionifta .do Collegio Real de S. Paulo, em que 
entrou em 17 de Novembro de 1640, por morte de 
.feus irmãos fuccedeo na Cafa de feu pay Francifco 
de· Mello, Monteiro môr do Reyno, General da 
,Cavallaria de Alemtejo , Governador , e Capita.d 
·General do Algarve , Embaixador Extraordinàrio 
delRey D.Joaõ IV. a França, que foy cafado com 
. D. Luiza de Mendoça, filha de Pedro de Mendoça 
Furtado , Capitaó de Cbaul , e Commendador de 

_ ~1ourao, 
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l\'[ourao. Foy Garcia de ~lello .lVlonteiro·môr do: 
Reyno , Commcndador das Commendas do Pi-· 
nheiro de Azere , de S. Miguel de Infantes , de · 
N offa Senhora dos Altos Ceos do Lugar de I. .. ou
fa, de Santiago de Santarem, e dos Cataes da Fei· 
teira , todas na Ordem de ChrHlo , e da F reiria de 
Evora ·na Ordem de A viz, e outras; Prefidentc da 
Camera de Lisboa, da Mefa da Confciencia, e Or
dens , Regedor das J uíHças , e Prefidente do Def
embargo do Paço, e do Concelho de Eflado del
Rey D.Pedro II. lugar, em que entrou com repug
nancia, porque fe tinha recolhido a fua Cafa, def.. 
pedindo-fe da Prcfidencia do Paço , tendo-fe fepa~ 
rado dos negocios do Mundo para cuidar ió nos da 

_ fua falvaçaõ , mas por fatisfazer a EIRey aceitou a 
honra ddle novo emprego. Era de .afpeél:o feve-· 
ro , revellido de authoridade natural , fummamente 
inteiro , promptiffimo na audiencia das partes , e 
com todas as qualidades de perfeito l\linillro. 
Morreo de mais de oitenta annos em 26 de Feve
reiro de 1706; e defie matrimonio nafceraõ º' filhos 
feguintes: 

· 19 D. MARGARIDA. , nafceo em 1 J de 1\f arço 
de 1658, e faleceo na flor da idade, naó concando 
mais que feis annos. 

* 19 FRANc1sco DE MELLO, Monteiro môr, 
com quem fe continúa. 
: . 19 JORGE DE 1\ilELLO' nafceo em 28 de Agof. 
to do anno . de 1661 , . eíl:udou :Canones na U niverfi· 

dade 1 
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dade ·de Coimbra , fendo PorcionHla no Col1egio. 
Real de S. Paulo,·em que entrou em 19 de Outu~· 
bro de 1678 , e foy Conego na Sé da mefma Cida· 
de ~ e depois· na Cathcdral de Lisboa , o que tudo 
renunciou para cafar com D. Luiza de Mendoça ,:. 
fua prima fegunda, filha de Trillaõ da Cunha, Go· 
vernador de Angola, e de D.Joanna de Mendoça 1 

fua mulher, filha de Pedro de Mello, do Concelho 
de Guerra. Morreo em 20 de Setembro de 1709 
fem fucceffaó, tendo fido Capitaõ de Infantaria, e 
fua ·mulher caf ou fegunda vez com Martinho de 
Soufa de Menezes , terceiro Conde de Villa-Flor. 
E teve Jorge de Mello, fóra do matrimonio a D. 
J oaõ da Expeaaçaó , Conego Regular de Santo 
.Agoílinho, e a Soror Catharina deJefu, Freira nas 
Agoflinhas Defcalças junto a Marvilla. 

19 D. Lu1zA, que faleceo de bexigas de idade 
de quatro annos, tendo nafcido em 28 de Setembro 
de 1663. 

19 D.JoANNA DE CASTRO, que nafceo ge~ea, 
com fua irmãa em 28 de Setembro de 166J, que 
naõ elegeo eftado , e fa1eceo pelos annos de 1 t'• 1 • 

19 JoAÕ DE MELLO, nafceo em IJ de Novem· 
bro de 166 5 , foy Maltez, e morreo na guerra con
tra os Turcos. 

19 D. MARIANNA JOSEF A CAETANA DE CAS• 

TRo, que nafceo em 2J de Agoíl:o de 1668, e ca
fou com Pedro da Cunha de Mendoça, feu primo 
fegundo '· V édor da Cafa da Rainha .D. Maria An~a 

ue 
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tle Auíl:ria ·, e foy fua fegunda mulher , de que naõ 
teve f ucceífa6 , e falece o em 17 de Agoílo de 
1734. 
1 * 19 FRANCISCO DE MELLO , naf ceo em 27 
de Abril de 1659, foy Monteiro môr do Reyno cm 
vida de feu pay , e fucccdeo na Caía, e Commen· 
das, que elle teve; foy Deputado da Junta dos Tres 
Eíl:ados. Morreo de hum acddentc efiando em 
Salvaterra com EIRey em 12 de Abril de 1712 , e 
foy fepultado na Igreja Matriz da mefma "\~ilia. 
Caíou duas vezes : a primeira no anno de 16 8 8 com 
D. Marianna de Cafl:ello-Branco, filha primeira de 
Manoel Telles da Sylva, primeiro Marquez de Ale· 
grete , e fegundo Conde de ViJlar-Mayor, e da 
Marqueza D. Luiza Coutinho, a qual faleceo de 
parto de hum filho em 11 de Mayo de 1701 , que 
fuy tirado vivo do ventre de fua mãy , abrindo-a 
depois de falecida , e morrt~o logo. 
Cafou fegunda vez em 12 deJulho de 1702 com D.; 
Catharina de Noronha, filha de D. Pedro de Noró· 
nha , primeiro Marquez de Angeja, fegundo Con• 
de de Villa-V erde , e da Marqueza D. lfabel de 
1"Iendoça, de quem teve : 

20 D.ISABEL IGNACIA CAETANA DE N ORO~HA.~ 
que morre o menina tendo naf cido em J o de Julho 
de 1703 ~ 
· 20 D. MARIA DE MELLO, que fuy herdeira di 
Caía , e officio de Monteiro m6r do Reyno , Ad· 
·miniíl:radora .das Commendas de S. Salvad.Qr do Ba• 

· nho, 
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nho , e Santo André de Viaorino , an:ibas no Ar· 
cebif pado de Braga , Santa Maria dos Altos Ceos 
de Loufa no da Guattda, S. Miguel do Pinheiro no 
de Vifeu,. S. Miguel de Infantes no de Miranda• 
Santa Maria de Lorigo no de Coimbra, Santiago 
da Vjlla de Santarem , e dos Cafaes da Feiteira , e 
de Maceira no termo de Cintra , todas na Ordem 
de Chrií\o, e de S~ Miguel da Freiria de Evora na· 
Ordem de Aviz ; a qual tendo nafcido em 2 J de 
Janeiro doanno de 1705, cafou a primeira vez com 
feu tio D. Henrique de Noronha, irmaõ de fua 
w.ãy, de quem fi~ando viuv~ cm 11 de Agollo de 
1722 fem fucceífaõ. 
Çafou fegunda .vez em 9 de Setembro de 17 2) com 
Fernaõ Telles da Sylva, irmaõ de D. EA:evaó ~ 
Menezes , quinto Conde de Tarouca, como vere
mos em feu lugar, e Coronel de Infantaria de hum 
dos Regimentos da Guamiçaõ da Corte , e Mon
teiro môr do Reyno ; e delle matrimonio . tem os 
filhos íêguintes : 

21 FRANCISCO DE MELLO , que nafceo em 11 
'deJaneiro de 1727. Eíl:á concertado a cafar com 
D. Matia Mafcarenhas, filha de D. Manoel Maf.. 
carenhas , e de D. Helena de Lorena , terceiros 
Condes de Obidos, como veremos. 
· 21 D.JoANNA CATHARINA Lu1zA APOLLONIA 

JosEFA DE MELLO, nafceo em 9 de Fevereiro de 
1728 . 

. 21 D. MARIA .DE Mm.r.o, nafceo em •7. de 
'• Tom.V. - Y y ?vlarso 
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Março de 17i9, e fuleceo em 19 d.e ·Novembro de, 
17Jº· 

21 D. CATHARINA DE MELLO, nafceo cm 27 

de Março de 17 J o, e faleceo de tenra idade cm 2a 
de Abril de 17J 1. 

. 21 JoAÕ PEDa.o l>E MEU.o, nafceo em 21 do 
Junho de 17J •... · 
_ 21 D. lsABEL nz MEL1.o , nafceo em 29 do 
AgoA:o de 17j2. ·. 

li D. Luiz• DE MELLO, nafceo em 12 de Ju
lho de •7J4, e faleceo em 27 de Mayo de I7J7· · 

21 D" Tas&&IA Dg M.ni.Lo, nafceo em 28 da 
Julho dé 17JJ· 

21 D. CATJJAIUNA l>E M!LLO, nafceo em 1; 

de Novembro de 17J6. 
* 16 l). MA&GAlllDA r>E VILHENA, que fôy 

fegunda filha de Fernaó Telles de Menezes, e de D. 
Maria de Caílro, fetimos Scnhorci de U nhaó, cafou 
com D. Antonio da Colla , Commendador na Or• 
dem de ChriClo de huma das Commcndas da Calir 
da India, em que fuy provido no anno de 1 568 , e 
Senhor do Morgado dos Coftas, que morreo na há• 
talha de Alcacer em 4 de Agoflo de 1 J78; filho da 
D. Gil Eannes da CoA:a , V édor da Fazenda, e do 
Concelho de E Gado delRcy D. Sebaftiaõ, e Minifl 
tro da Regenda da Rainha D. Catharina, que dei· 
le fez grande confiança , e dHma~aó pelo feu ta~ 
lento , e definterellé , e tinha fido Embaixador dei• 
Rey D. Joaõ Ili. ao Empcrador Carlos V~ e ao 

Papa 
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~pa Paulo III. e de D. Joanna da Sylva, fua mu• 
lher, filha de D. Filippe de Soufa Lobo, do Con·· 
celho delRey D .J oaõ IIL e Vereador de Lisboa , 
filho do primeiro Baraõ de Alvito; e defle matri· 
mon_io teve a {~cceífaõ foguinte: 

17 D. MARIA DA CosTA , que fuccedeo no 
Morga4o, e Caía de feu pay, e cafou com D J oaõ 
Mafcarenhas, Senhor de Palma, cuja fucceífaó dei· 
~qlos.já efcrita. 

* 17. D.JoANNA DA SvLVA, ca(ou com An~ 
tonio. de Saldanha, como logo fe verá. 
- . 1.7 D.ESTEFANIA DE V1LaENA, Freira no Mot: 
teiro de Santos da Ordem Militar de Santiago. 
; , . 17 D. IGNEZ DA CosTA, morreo menina. 

* 17 D. JoANNA DA SvLVA, foy mulher de 
Antonio de Saldanha, Commendador da Savachei
ra no Arcebifpado de Lisboa, e de S. Martinho dos 
Lagares no Bifpado do Porto , que fervio em Tan· 
ger no tempo, que feu pay governava aquella Pra• 
ça, e ahi foy cativo em huma fahida , e eileve qua· 
torze annos em Marrocos , e fendo refgatado por 
trinta e quatro .mil cruzados , voltando ao Reyno 
lhe chamaraõ o Cativo , e foy depois Capitaõ de 
huma Companhia de Cavallos de Lisboa no anno 
de 1626. Era filho de Ayres de Saldanha, Com .. 
mendador da Savacheira , Capita6 de Malaca, Go· 
vemador de Tanger,. General d~ Armada de Portu· 
gal, e ultimamente Vice-Rey da India, para onde 
parti~ no.anno de 1690, e tendo governado o Efia· 
'. '.l'om.V. Yy ii do 
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do quatro annos e dous mezes, volto\l .para o lleyt 
no , morreo na. Ilha Terceira , e feu cQrpo fo y d~ 
pofitado na Sé de Angra; e. de D.Joanna :de Albu, 
querque, filha de D. Manoel de Mouta , e de D. 
Ifabel de Albuquerque , filha de Lopo ·d~ Albuqucr .. . ~ ' 

que, e t1verao: 
· * 18 AYRES DE SALDANHA , com. ·quem íC . , 
continua. 

18 BERNARDO DE SALDANHA, mo.rreo moço• 
íêndo eftudante. 
· 1 S J OAÓ DE SALDANHA, Cavalleiró da Ordem 
de S.Joaõ de Malta, foy morto em hum combate 
com os Turcos. · 

* 18 D. MARGARIDA DE VILHENA, caíou 
comJoaó de Saldanha da Gama, adiante. 

* 18 A YRES DE SALDANHA DE ALBUQUKB..Q'UJÍ, 

foy Commendador da Savacheira , e de Alencarcas 
na Ordem de ChriR:o , Alcaide môr de Soure , fer~ 
vio em Tanger, e foy hum dos Fidalgos, que no an~ 
no de 1640 acclamaraõ ao Senhor Rey D.JoaõIV. 
a quem fer\rio na Provinda de Alemtejo, fendo Mel;· 
tr~ de Campo de hum Terço de lnfimtaria, com 
que fe achou em muitas occafioens de honra, que 
houve no feu tempo naquella Provinda , até que 
foy morto na batalha de Montijo de 26 de Mayó de 
1644 , tendo confeguido boa reputaçaõ pelo feu va• 
lor, entendimento , e noticias. · 
Cafou com D. lfabel da Sylva, irmãa de feu cunha· 
do J oaó de Saldanha da Gama, e filha de feu paren~ 

'º 
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t·e Luiz de Saldanha, Commendador de Salvaterra, 
V édor da Cafa da Rainha D. Luiza Francifca, e 
de D. Maria da Sylva, fua primeira mulher, filha 
de Antonio da Gama, e de D. lfabel da Sylva, ir• 
mãa de D~ Rodrigo da Cunha, Arcebifpo de Li.e: 
boa, do Concelho de EA:ado, e tiveraõ : 

19 ANTONIO FRANCISCO DE SALDANHA' que 
f uccedeo na Caía , e foy Alcaide môr de Soure , e 
Commendador da Savacheira, de S. Martinho do~ 
Lagares , e de Alencarcas na Ordem de ChrHlo. 
ElRey D.Joaõ IV. em attençaõ aos ferviços d~ 
feu pay. lhe fez merce de huma Villa com mil cru• 
zados de tença de juro , e herdade. Morreo foltei• 
ro fem fuccelfaó. · 

19 Luiz DE SALDANHA DEAt.:euQ_u:ERQUE, que 
fuccedeo na Caía , e Commendas , e bens da Co• 
roa a feu irmaõ por merce delRey D. Affonfo VI. 
Servio na guerra , e foy Capitaó de lnfimtaria , e 
de Cavallos de Couraças ; achou-fe no fitio de 
Evora em 1663, e em outras occafioens. Morreo 
fem cafar no anoo de 1678·. 

* 19 JoA6 DE SALDANHA, com quem fe con• . , 
tlnUa. 
. 119 D. MAR.IA DA SYLVA, Freira no Moàeiro 
&l_e Camide de Carmelitas Defcalças. 
· 19 D.JoANNA DA SYLVA.1_ Freiras na Annun~ 

19 D 1• MAGDALENA. S ciada de Lisboa. 
* I 9 , J OAÓ DE SALDANHA DE ALBUQ_UER.QUE t 

depois de ter eftudado ;ilguns annos em Coimbra , 
affi:n· 
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aífentou praça de So!dado na Provinda de Alem-. 
tejo ; foy Capitaó de Cavallos, e prezioneiro peloli 
Caflelhanos no anno de 1667, e depois Governa~ 
dor, e Capitaõ General da Ilha da Madeira, e.da 
Praça de Mazagaõ, do Concelho de Guerra, De• 
putado da Junta dos Tres Eílados , Preíidente do 
Senado da Camera de Lisboa, Teneme General da 
artilharia do Reyno , e V édor da Caía da Rainha 
D. Maria Anna de Auíl:ria, faleceo em Santarem 
no principio de Setembro de 172J , havendo hido 
para aquella Villa por querer eft:ar peno do Con. 
vento de S. Domingos, onde a f ua Cafà tem jazigo 
~~ewo. : 
Cafou com D. Catharina de Noronha , Dama da 
Rainha D. Maria Francifca lfabel de Saboya, filha 
de D. Pedro Coutinho, Commendador de AJmou~ 
rol, e de D. M arianna de Noronha ; e deíle matri· 
monio teve os filhos feguintes : ;. 

* 20 . A YRES DE SALDANHA DE ALBU'lUEk• 

que, com quem fe continúa. 
20 D. MARIANNA DE NORONHA, Dama dà 

Rainha D. Maria Sofia, cafou comJoa6 Pedro de 
Saldanha, Morgado de Oliveira, e foy fua primei. 
ra mulher lem fucceffàõ. • 

20 D. ISABEL DA SvLVA, Dama damefmaRai., 
nha, morreo fem eílado. 

* 20 ÁYRES DE SALDANHA DE ALBU'lVER.· 

Q.UB, nafceo em 6 de Janeiro de 1681 , fervío na 
guerra fendo Coronel., ~ '.:Brigadeiro de Infanta~, 

. foy 
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NY Governador, e Capitaó General do Rio de Ja• 
neiro, fuccedeo na Caía .de feu pay, e he Commen• 
dador das Commendas. de NoHà Senhora da Con .. 
ceiçaõ da Savacheira , e de Santa Maria de Caího 
Laboreiro no Arcebifpado de Braga , S. Martinho, 
dos Lagares no Bifpado do Porto , e S. Thomé de; 
Alemcarcas no de Coimbra, Alcaide môr de Sou1 
re , e Gentilhomem da Camera do Infimte D. An .. 
tpnio. . 
Cafou em terça feira 21 de Fevereiro de 1702 com 
D.Maria Leonor de Mofcofo, que morreo em 22 det 
Janeiro de 17 J 1 , e foy .Dama de Palacio, filha da 
D.Joaõ Mafcarenhas, e de D. Therefa de Mefco· 
k>-, quintos Condes de Santa Cruz, como fe dirá 
no Liv. VIII. e delle matrimonio tem os filhos fe, 
guintes : · . . · 

21 D. ANNA THERESA n:E Moscoso, nafceo 
em 24 de Janeiro de 170} , fOy Dama da Rainha D. 
Maria Anna de AuGria, e cafou em 27 de Feverei
'ºde 1724 com D.Joaõ Manoel da Coita, com a 
fucceífaõ, que fe dirá em outro lugar. 

21 ANTONIOJ OSEPHJ OAQ.UIM DE SALDANHA S 
ALBUQ.UERf.lUE , nafceo em 27 de Dezembro de 
J7ºJ, he Capitaõ de Cavallos em hum dos Regi .. . 
mcntos da Corte, cafou no anno de 1722 com D • 
.Maria da Porta de Lencaffre, filha herdeira de D, 
Chriffovaõ da Gama , Védor da Rainha D. Maria 
Anna de AuA:ria, e de D. Marianna de Lencaftre 1 
fua mulher , e viuva de D. Antonio de Lenca{lre ; 
l . herdeiro 
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herdeiro do Commendador de C.oruche , e até o 
prefente naõ tem fucceífaõ. · 

2 1· D. MARIA-BARB~RA, Religiofa no Mo(lei,. 
roda Annunciada de Lisboa. 

21 D. THERESA MARÍA DE l\tloscoso, que he 
Pupilla no Moíleir~ de Sánto Alberto das Carmeli-
tas l)ef calças. . 
. · . 21 Fa.ANc1sco DE SALDANHA, que fendo Por
cioniíl:a do Çollegio de S~ Pedro. de Coimbra, aon· 
de eíl.udava, tomou o Habito ·de Conego Regran· 
te de Santo AgoRinho no Moíleiro de Santa Cru~ 
de Coimbra; ond.e profelfou .. 

21 JOSEPH DE SALDANHA DE ÁLBUf.lUERQ.U.B, 

que fa1eceo cm Nove~o de 172}, fendo Porcio
niCla do Collegio da Purificaçaõ de Evora. 

21 MA NOEL DE SALDANHA' que ferve na e~ 
1va1laria da Corté. · · · · · 

· ~ 1 s .n. 1"IÂacAa1DA DE V1LHENA, filha de 
Antonio de Saldanha, Commendador da Savachei· 
ra , e de D. Joanna da Sy1va , fua mulher, cafou 
comJoaõ d~ Saldanha da Gama, feu parente, que 
foy hum dos acclamadores delRey D. J oaó IV. e 
fendo Capitaó de CavaUos no Exercito de Alemte
jo , foy ·morto na batalha de IV(ontijo com dezafete 
foridas em 26 de l\.Iayo de 1644, filho herdeiro de 
Luiz de Saldanha, Commendador de Alcains., e de 
Salvaterra na Ordem de'Chriffo, Védor da Cafa dá 
Rainha D. Luiza Frandfca de Gufmaó; e de D. 
}fI_a~ia da Sylva; fua primeira mulher, filha herdei
<. ra 
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ra· de Antonio da Gama, e de D. lfabel da Sylva, 
irmãa de D. Rodrigo da Cunha, Arcebifpo de Lif. 
boa , e filha de D. Pedro · da Cunha, Commenda· 
dor de S. Martinho de Dornes na Ordem de Chrifa 
to , General das Galés de Portugal, do Concelho 
de EGado, e Capitaõ môr de Lisboa, e Cofias do 
Algarve ; e D. Margarida de Vilhena ficando viu
va, foy Guarda mayor da Rainha D. Maria Fran-
cifca lfabel de Saboya , e teve os filhos feguintes: , 

* 19 Luiz DE SALDANHA DA GAMA, com 
quem fe continúa. 

19 A~TONIO DE SALDANHA, foy PorcioniA:a do 
Collegio Real de S. Paulo de Coimbra, onde en
trou em 22 deJaneiro de 166t, e Conego da Sé de 
Lisbo·a , de que tomou poífe em 5 de Junho de 
1671, e Deputado da Inquifiçaõ da mefma Cidade, 
em que foy provido em 26 de Setembro de 167 4 , 
lJeputado do Tribunal da Cruzada , e Sumilher da 
Cortina delRey D. Pedro II. que o nomeou Bifpo 
ue Portalegre no anno de 1692, Igreja que gover• 
nou ·até que no anno de 17os foy transferido para a 
Cathedral da Guarda, de que tomou poílê em j de 
Julha do anno íeguinte. No aélo do levantamen• 
to deIRey D.Joaõ V. em o primeiro de Janeiro de 
1707 foy hum dos Prelados, que nelle fe achara6 , 
como teRemunha do juramento do dito Senhor ; e 
· recolhendo-fe ao feu Bifpado (depois de o ter vifi.. 
tado , e nelle reíidido) obrigado de alguns negocios 
voltou à Corte, e faleceo em Lisboa em 28 de Ju-

To m.V. Zz lho 

• 
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lho de 1711 , e jaz na Ermida de N oaã Senhora das 
N eceffidades. 

19 D.JoANNA DA SvLVA, foy Dama da Rai• 
nha D. Luiza Francifca de Gufmaó , e cafou com 
Lourenço de Soufa de Menezes, A pofentador môr 
dei Rey , e depois primeiro Conde de Santiago , e 
naó tiveraó filhos , e elle cafou fegunda vez com D. 
Luzia Maria de Mendoça, tambem Dama da mef. 
ma Rainha , e filha do fegundo Conde de V al de 
Reys. 

19 D. MARIA MAGDALENA. i Fa:eiras no IA~~ 
reiro do Calvano 

· 19 D. CATHARINA DES. PAULO •. de Li~ 
19 D. IGNEZ, Freira da Ordem de S. Domin• 

gos no Molleiro da Annunciada de Lisboa. 
* 19 Luiz DE SALDANHA DA GAMA, íuccc. 

deo na Caía de feu pay , e na de feu avô paterno , 
foy Senhor da Villa de Alfequins por Carta de con .. 
firmaçaó de 16 de Setembro de 16 71 , Commenda· 
dor de Alcains, e Salvaterra de Riba Tejo na Or• 
dem de Chriílo. Servio na guerra da Acdamaçaó; 
fendo Capitao de Cavallos, e Meftre de Campo da 
Infantaria , e feita a paz foy Governador , e Capi• 
taõ General de Mazagaó , do Concelho de Guerra, 
e Governador de Campo-1-"Iayor: e tendo fervido 
todos eff:es póílos com reputaçao , e valor , fàlccco 
em 24 de Setembro de 17 21. 

Cafou duas vezes: a primeira no anno de 1661 e<>m 
D. Magdalena de I\'Iendoça, filha de Garcia de 
Alello e Torres , primeiro l\iarquez de Sarni~ , .e 

primei-
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prlmeiro Conde da Ponte, do Concelho de Eff.ado, 
Embaixador Extraordinario a Inglaterra , e França , 
e de D. Leonor Manrique, fua mulher: e fegunda 
vez cafou com D. Ignez de Caff.ro, viuva de feu 
primo Jofeph Gomes da Sylva e Brito, MeA:re de 
Campo do terço de Campo-Mayor , Governador 
do Forte de Santo Antonio de Lisboa , filha de 
Gregorio .Mafcarenhas Homem, Commendador da 
Freiria de Evora na Ordem de Aviz, Deputado da 
Mefa da Confciencia, e Ordens, Guardamôr da 
Torre do Tombo, e de D. lfabel de Soufa, filha de 
Sancho de Tovar , Commendador de Santa Maria 
de Manteigas, filho de Sancho· de Tovar, Copeiro 
môr delRey D. Sebafiiaõ, mas fem fuccelfaõ, e de· 
fua primeira mulher teve os filhos, que fe feguem: 

* 20 JoAÕ DE SALDANHA DA GAMA, adian-
te. 

20 J OSEt>H DE SALDANHA, nafceo em 7 de Abril 
de 167 5 , ~leftre Efcola da Sé do Porto, e Cone• 
go da Guarda, Beneficios que renunciou : teve em 
Maria Francifca natural do Porto a D. Clara Fran·
cifca de Saldanha, que fe creou no Mofl:eiro da En- . 
carnaçaõ de Lisboa, e cafou com Bartholomeu de 
V afconcellos da Cunha , filho de Troilo de V af.. 
concellos da Cunha , Secretario da.Junta dos Tres 
Eff:ados , Fidalgo da Familia de V aíconceHos do 
Ramo dos Commendadores de Seixo, a qual mor
reo fem deixar fuccdfaõ~ . -

20 . D. LEONOR !vlANRIQUE , que morreo fen .. 
Tom.V. Zz. ii do 
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do Dama da.Rainha D. Maria Francifca Iíâbel de 
Saboya. 

20 D. MARGARIDA DE VILHENA, nafceo em 
J} deJaneiro de 1670, Carmelita Defcalça noMot: 
teiro dos Cardaes de Lisboa. 

20 D. IGNEZ DE MENDOÇA, Freira na Annun• 
ciada de Lisboa. 

20 D. ANTONIA DE MENDOÇA, Freira na An
nunciada de Lisboa , de que foy Prioreza , e nafceo 
em 25 deJulho de 1672. 

20 D. Gu10MAR DE MENDOÇA, nafceo em 2cS 

de .'à1ayo de 1678. Cafou com Joa6 Antonio de 
Alcaçova, Senhor dos Morgados de Alcaçovas, e 
Carneiros, Commendador na Ordem de ChrHlo, fi. 
lho de Gonçalo da Coíl:a de Menezes , que tendo 
fervido na guerra fuy Meflre de Campo de hum 
terço de Infantaria , e depois Governador , e Capi~ 
taõ Ge·neral do Reyno de Angola, de donde vol· 
tando morreo na viagem no anno de 1695, e de D. 
Antonia Theodora Manoel, que faleceo em 17 de 
Junho de 1728, filha de Ruy de Moura Manoel, 
Senhor do Morgado de Corte Serraõ , e outros, e 
de D. Luiza Maria de Tavora, fua fegunda mulher, . ,., 
e tiverao: 

21 D . .1\tlAGDALENA XAVIER ANNA DB 

MENDOÇA, que nafceo em 24 de Outubro de 
1711. 

21 GONÇALO XAVIER DE ALCAÇOVA CAB.· 
NEIRO E MENEZES, naf~eo em 19 de Setem
bro de 17 12. Lv1z 
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21 Luiz XAVIER DE ALcAçov A , nafceo · 

em 8 de Dezembro de 171} , e faleceo em 6 
deJulho de 173 J· 

21 JOSEPH DE ALCAÇOVA , nafceo cm J 1 

de Janeiro de 171 J , he Religio~o da Ordem 
dos Prégadores. 

21 D. ANTONIA XAVIER DE MENDOÇA' 
nafceo em 19 deJulho de 1716, he moça do 
Coro no Mo.R:eiro das Commendadeiras da 
Encarnaçaõ. 

21. FRANCISCO XAVIER DE ALCAÇOVA ' 
naf ceo po.R:humo em 1717. 

20 · J OAÕ DE SALDANHA DA GAMA , nafceo em 
19 de Março de 1674, fuccedeo na Cafa 4e feu 
pay, com quem fervio em Mazagaõ fendo de poUio 
ca idade , e depois na guerra do anno de 17 04 , e 
foy Coronel de hum Regimento de Infantaria, Go
-vernador, e Capitaõ General da Ilha da Madeira; 
e depois no anno de 1725 paífou por Vice·Rey' à 
lndia , aonde experimentou o Eílado feiices expedi· 
çoens , como foy a tomada de Mombaça , e Pate 
aos Arabios no anno de 1728 em 1) de Março, ain .. 
da que depois fe naõ conf ervaraõ efl:as Praças , que 
pcrtendeo foccorrer com huma Armada , que der• 
rotou hum rijo temporal , perecendo na Capitania 
huma grande parte da Nobreza do Eílado em 
Mayo de 1729; e tendo governado com acerto, em .. 
barcou para o Reyno em 26 de Janeiro de 17 J 2~ 
He Gentilhomcm da Camera do Infante D. Anto· 

n10, • 
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nio , Commendador na Ordem de ChrHlo das mcf. 
mas Commendas , que teve Jeu pay. Cafou em 9 
de Dezembro de 170J com D.Joanna.'Bernatda de 
Lencaílre-, filha de Luiz Cefar de Menezes, Alferes 
môr de Portugal, e de D. Marianna de Lencaílre, 
fua mulher , como deixamos efcrito ; e detle matri· 
monio tem: 

. 21 L u1z DE SALDANHA DA GAMA , que nafceo 
em 9 de Dezembro de 1704, e cafou em 4 deJ ulho 
de 17J6 com D. Anna de Menezes, Dama do Pa
ço , e filha de Aleixo de Soufa da Sy lva, fegundo 
Conde de Santiago. · · 

21 ANTONIO FRANc1sco DE SALDANHA , naf.. 
ceo eµi 4 de Outubro de 1708, eíl:udou na Univer• 
fidade ·de Coimbra os Sagrados Canones. 

21 JOSEPH DE SALDANHA, nafceo em Abril de· 
1711 : foy fervir na India, e lá cafou com D. Anna 

Joaquina de Mello e Caího, filha herdeira de Mar· 
tinho da Sylveira de Menezes, e de D. Marianna. 
de Noronha, filha de D. Gil Eannes de Noronha, 
Senhor da Carvoeira; e faleceo fem deixar geraçaõ 
no naufragio da nao Noífa Senhora da Penha ·de 
França , que f oy em foccorro de Mombaça no an
no de 1729, em que pereceo huma grande parte da 
Nobreza daquelle Eff:ado. · 

2 ( FRANCISCO DE SALDANHA' nafceo em ~o de 
Mayo de 17 q , he Porcioniff:a do Collegio Real 
de S. Paulo de Coimbra. · 

21 MANOEL DE SALDANHA, nafceo em 21 de 
Feve· 
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Fevereiro de 1711. Cafou na Bahia coan D.Joan. 
na da Sylva Guedes de Brito, herdeira de grandes 
riquezas , e terras no Eff:ado do Brafil, viuva de D. 
Joaõ Mafcarenhas , filho dos. fegundos Condes de 
Coculim, do qual naõ teve fucceífaõ. 
. 21 JOSEPH ANTONIO DE SALDANHA' nafceo em 
28 de Janeiro de 1724, e morreo menino. 

21 THOME' CAETANO DE SALDANHA , nafceo 
em 7 de Agoflo de 1725, e morreo menino. 

21 D. MAlllANNAjOSEFAjOA~UINA DE LEN~ 
CASTRE, nafceo em } de Abril de 1706 : he Dama 
da Rainha D. Maria Anna de Auflria, e Camerif. 
ta da Princeza do Brafil. Eíl:á concertado a cafar 
com feu primo com irmaó Martim Correa de Sá , 
:filho herdeiro de Diogo Correa de Sá, Vifconde de 
A.lfeca • 
. . 21 D. MAGDALENA DE LENCASTRE , nafceo 
em Março de 1709 , Freira na Annunciada de Lif. 
boa. 

21 D. ANNA JoAQ_UINA DE LENCASTRE, naf.. 
eco em 17 deJulho de 1721. 

21 D. MARIA BARBARA DE LENCASTRE, naf. 
éeo em J de Dezembro de 1722. 

Teve illegitimas. 
21 D. MARGARIDA DE SALDANHA, Freira na 

Annunciada. 
- 21 D. MARIA DE SALDANHA, moça do Coro 
no Molleiro de Santos. 

* 16 D. MARIA DE NORONHA, que, como 
diffe. 
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diífemos, foy filha terceira de Femaõ Telles de Me. 
nezes, fetimo Senhor de Unhaõ, e de D. Maria de 
Caílro , fua mulher, cafou duas vezes: a primeira 
~om Affonfo Peres Pantoja, Alcaide môr de San
tiago de Caífem, Commendador de S. Martinho 
de Tavira na Ordem de Santiago ,- que morreo na 
batalha de Alcacer em .. de Agofto de 1 j78 lera 
fuccelfaõ. 
Caf ou fegunda vez comJoaõ de Saldanha, de quem 
foy íegunda mulher, Commendador de S. Marti· 
nho de Santarem na Ordem de Chriff:o, que depois 
de ter fervido em Tanger, e muitos annos na India, 
fe achou no cerco da Goleta por mandado delRey 
D.Joaõ III. Foy General da Armada da Colla, e 
duas vezes Capitaõ môr das naos da lndia, de don
de voltando a fegunda no anno de 1 596 fe perde& 
no mar ; e defle ~atrimonio teve os filhos feguin-
tes: 

17 BARTHOLOMEU DE SALDANHA, que pafiàn. 
do .à India com feu pay , e voltando com elle , fe 
perdeo no naufragio , que padeceo o feu navio, que 
parece tragou o mar, porque delle fe naõ foube. 

* 17 FERNAÓ DE SALDANH&, com quem fc . ' continua. 
17 J ERONYMO DE SALDANHA' que morreo· na 

ln dia. ( 
17 FRANc1sco DB SALDAl\tlA, que morreo mo· 

ço fe m geraçaõ. · 
J 7 A~TONIO DE SALDANHA, foy Alcaide môr 

de 
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de Villa-Real, Commendador de S. Salvador de 

. Sarrazes n-a Ordem de Chriíl:o : paífou a íervir na 
. India , . o que fez com valor , e grande def peza da 
tua fazenda. Foy Capitaó môr das naos da Indi.a 
no anno de 16}} , e depois hum dos principaes, que 
fe acharaõ na Acclamaça6 do Senhor Rey D.J oa~ 
IV. no anno de 1640, e General da Armada , que 
foy a reíl:aurar a Ilha Terceira; e ultimamente Go
vernador da Torre de Belem. Cafou na India com 
b. Marianna de Mello, filha do Doutor J eronymo 
de Brito, Defembargador da Relaçaõ do meímo 
Efiado, e de D. Angela de Ca{lro , fua mulher, de 
·quem teve a J oaõ de Saldanha, que morreo meni
no ; e fóra do matrimonio teve em D. Maria de 
Caflro; mulher nobre em fangue, e qu.alidade, filha 

. de Ruy Leitaõ, e de D.Joanna de Caílro, a D. _ 
Luiza , e 1). Marianna , . que juntamente com íua 
mãy foraõ Freiras em S. Domingos das Dónas de 
Santarem , e a Antonio de Saldanha , que feu pay 
legitimou, e foy fuccelfor do Morgado , que nelle 
inflituio, e de todos os feus bens , e lhe fuccedeo 
tambem na Commenda de S. Salvador de Sarrazes. 
Servia na.Armada da Coíl:a no anno de 1656, e no 
feguinte palfou à lndia deípachado com a Fortale
za de Dio, que entrou a fervir em 27 de Mayo de 
1661. Depois de acabado o {eu governo rriorreo 
tem geraçaõ , e o Morgado, que nelle inílituio feu 
pay , palfou ao filho fegundo deJ oaõ de Saldanha, 
Senhor do M9rgado da Azinhaga. 

Tom.V. Aaa D10. 
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·· · · 17 D10Go DE SALnANHA , que ·toy Carmclitá 
I)efcalço, e fe c~mou Fr. Domingos de S.Jofeph; 
· .· 17 D. MARIA DE N OllONHA , cafou com D. 
Atvaro Fernandes de Cafho, terceiro Senhor de 
Fonte Arcada, Paredes, Penela, Souto, Freixo, e 

1 Horta , Commendador da Redinha na Ordem de 
Chrifto , filho .de D. Manoel de Catlro , que ·teve 
os mefmos Senhorios, e neto de D. Alvaro de Caf. 
tro, o qual foy do Concelho de Effado delRey D. 
Sebaíliaõ, fell V édor da Fazenda , e feu Valido , e 
Capitao do mar da lndia , onde fe achou com feu 
pay o Grande D. Joaõ de Caílro, quarto Vice
Rey da India no fãmofo Cerco de Dio , e tiveraõ 
eRes filhos, a faber: D. Manoel de Caff:ro, quarto 
Senhor de Fonte Arcada, e mais Villas, e Luga
res , que poífuio feu pay, e tambem Commendador 
da Redinha , o qual fendo ornado de cxcellentes 
partes morreo fem cafar,. nem deixar geraçaõ : D. 
Francifco de Cafl:ro , que foy Clerigo , e Arcediago 
da Sé da Guarda : e D. Marianna de Noronha , 
que cafou com D. Alvaro de Portugal, de que em 
feu proprio lugar fe fará mençaõ no Liv. X. 

17 D. J OANNA DE MENDOÇA , Freira em S. 
Domingos das D6nas de Santarem. 

* 17 · FERNAÕ DE SALDANHA, foy Commen• 
~ador de S. Martinho de Santarem , Governador, e 
Capitaõ General da Ilha da Madeira fendo muito 
moço , aonde morreo em 1 o de A godo de 16 26, e 
dalli fcu filho trasladou os feus oífos para a Capella 

. ~ mor 
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m6r do Mofteiro de S. Domingos de Santarem. 
Cafoo . com D. · J oanna de Noronha , Senhora do 
Morgado da Azinhaga, filha herdeira de D. Ma· 
noel de Soufã , Commendador de Santa Maria de 
Africa na Ordem de Chriflo, e · de D. Leonor Ju!" 
zarte, .filh_a herdeira de Chriílovaõ Juzarte, Senhor 
do Morgado da Azinhaga, e de D.Joanna deCaf. 
tro, lua primeira mulher; e nafcera6 delle matri~. 
monio os filhos feguintes : 
. . _18 JoAÕ. DE SALDANHA DE SouSA, Senhor do 
:lt'Iorgado de Barquerena , e da Azinhaga , Com.
mendador de Santa Maria de Santarem , de Santa 
Maria de Africa, e da Commenda da Torre, todas 
na Ordem de Chriflo , &e. Cafou com D. lgnez 
,Antonia de Tavora, filha terceira de Luiz Francif. 
co . de .OJi.veira , Senhor do Morgado. de Oliveira , 
cuja defcendencia diremos no Liv. XI. quando tra• 
tármos deR:a Cafa, em que veyo a recahir o Mor• 
gado de Oliveira depois de porfiadas demandas. · 
_ 18 MANOEL DE SALDANHA , foy Doutor em 
Canon~ na U niverfidade de Coimbra, Conego da 
Sé de Lisboa , Sumilher da Cortina do Principo 
D. Theodofio 1 e delRey D. Affonfo VI. feu ir• 
maó, e ultimamente nomeado Bifpo de Vtfeu; e 
fendo confirmado pelo Papa tomou polfe da fua 
Igreja por teu Procurador em 17 de Mayo de 1671, 
e foy fagrado em hum Domingo , que fe contavaõ 
.21 do mez de Junho do mefmo anno na Igreja de 
N olfa Senhora dos Remedios dos Carmelitas Def. 

Tom.V. ~aa ii cal~os 

oigitized by Google 



5 7 0. BjloriA <jeneJo gíu 
calços de Lisboa, e depois fez a f ua entrada em Vit 
feu cm 16 de Setembro , e refidio muito pouco, 
porque em 26 de Dezembro do referido anno &Je\O 
ceo. 
· 1 S ANTONIO DE SALDANHA, fervio na guerra, 

e fo y Capitaõ de Infantaria, e de Cavallos, e mor; 
reo Religiofo da Companhia de J efus. 
, 18 D. MARIA DE CASTRO. 1 Preiras em S. Do; 

mingos das D6oat 
18 D. MARIAN~A DB CASTRO. de Samarcm. : 

'· 18 D. THERESA DB Noa.ONHA, FreiracmSan· 
ta Clara de Santarem. 

* 18 D.LEONOR F1LIPPA DE NORONHA, que 
fuy a primeira na Ordem do nafcimento das filhas 
de Fernaõ de Saldanha, nafceo no 1 de Mayo do 
1617 : foy Dama da Rainha D. Luiza Francifca, 
dotada de notavel difcriçaõ, e entendimento , e fü.. 
leceo em 2 de Março de 1689. 
Cafou com D. Fernando de Menezes, fegundo 
Conde da Ericeira , Senhor do prazo do Louriçal , 
Commendador de S. Pedro de Elvas , e de Santa 
ChrHlina de Serzedelo na Ordem de Chrifi:o, G~ 
vernador , e Capitaõ General de Tanger , Gover~ 
eador das Armas da Marinha , e de Peniche , De· 
putado da Junta dos Tres Etlados, eleito pelo Eff:a,. 
do da Nobreza em 1669 , nomeado V édor da Fa· 
zenda , e Governador do Algarve , que naõ acei· 
tou , Gentilhomem da Camera do lnfimte D. Pe .. 
dro depois Príncipe Regente , lugar que largou 
por falta de faude , Regedor dasJ uftiças, do Con· 

.; ~o 
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celho de Eftado, e Guerra, que. nafceô em 27 de 
Novembro de 1614. Servio com reputaçaõ na 
guerra de ltalia, e depois de acclamado EIRey D. 
J oaó o IV. nas Campanhas de Alemtejo, e no go
verno das armas da Marinha , e de Peniche ; foy 
tambem Governador, e Capitaõ General de Tan;. 
ger para onde paífou com toda a fua Cafa, e Fami. 
lia no anno de 1656, e alli moflrou a fciencia MiJi .. 
tar adquerida na pratica da guerra , grande valor 
nas occafiocns, e muita prudencia no governo Po.
litico. Teve grande eíl:udo das Mathematicas , e 
mais artes liberaes fendo ornado de excellentes vir
tudes. · Nas fciencias naõ f ó foy douto , mas dos 
mais infignes profeífores; foube a lingua Latina per• 
feitamente. N ella efcreveo a H !floria do tempo del
Rey D. Joao. o IV. a qual Sua Mageíl:ade mandou 
imprimir- magnificamente , levando no principio o 
primorofo retrato do Conde 1 e a fua Vida elegan· 
temente efcrita na mefma lingua Latina pelo Padre 
Antonio dos Reys , alumno da Congregaçaõ do 
Oratorio·, e Direaor da Academia Real. Compoa 
mais o Conde hum C ompendro da V ida da Rainha 
D. Maria Franc_ifca l/àbel deSahoya, e hum tomo 
de Cartas , e Verfas. Na Italiana , e Heípanhola 
compoz· muito affim em profa, como em verfo, e 
na ultima algumas Comedias. Na lingua Portu· 
~eza efcreveo com eKcellente eíl:ylo a V ida de/Rey 
D. J oa'Ó o 1. que fe imprimio no anno 1677 , e a 
Hjfferia de Tanger, que comprehende defde ~ fu~ 
... .. ~~m 
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origem até a fua ruina, e fe imprimio em t7t2. 
Deixou manufcritas varias Relaçoens H i/lcrias dos 
fucceífos Politicos , e l\'Iilitares do feu tempo , Ora
çoens , e Djjcurfas Àcademicos , que recitou · fendo. 
Prefidentc da Academia dos Generofos , e Solita,. 
rios, de que foy grande fi\utor- Entendeo a lingua 
Franceza com perfeiçaõ, compoz hum Epitome da 
Filofofia, e muitos Tratados das Mathematicas, 
fciencia a que teve notavel propcnfaõ. Foy con· 
fummado em toda a erudiça6, de genio grave, e Jin· 
cero, com pura intençaó nos negocios , e notavel 
ChrHlandade. N aõ f~ deixava dominar da paixaõ; 
e tendo no largo efpaço de quafi oitenta e .cinco 
annos exercitado tantas virtudes Chrillãas, Moraes, 
Militares, Politicas , e Cortezãas , foy tal a perfei· 
çaõ da fua vida , que affirmaraõ os feus Confelfores, 
que nunca commettera culpa mortal. Morreo cm 
22 deJunho de 1699. Deíle efclarecido matrimo· 
nio nafceo: 

19 D.JoANNA DB MENEZES, que fuy unica, 
e herdeira da Caía , e Condado da Ericeira. N af. 
ceo em 1} de Setembro de 16j1. Foy Senhora 
dotada de grande fermofura , e admiraveis partes , 
muy difcreta, e erudita, como jufti6caõ varias Com· 
pofiçoens füas , e os fcus verfos. Teve grande li· 
çaõ dos livros , perfeito conhecimento ·das linguas 
eíl:rangeiras , e finalmente hum engenho f uh lime 
bem teA:emunhad-0 em muitas obras fuas, das quaes 
fe imprimiraõ algumas íêm o fe.u nome: entre eflas 

brilha 
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brilha o Dypertador dei Alma al_faei1o ele la vii/a; 
impretf'o no anno de 169$ debaixo do nome de 
Apollinario de Almada. Ella obra he admiravel , 
e compolla em oitavas na Jingua Caflelhana, e por 
todas as circunflancias hum milagre do engenho~ 
He tambem traduçao f ua o livro , que tem por ti~ 
tulo: Ref/exoens.Johre a m_ijericordia de Deo3 , com~ 
pofto. em Francez pela Duqueza de V alliere de .. 
pois que entrou. nas Carmelitas Defcalças, e fe im"' 
primio em 1694. Depois de viuva foy Camerifla 
da Rainha da Graó Bertanha . . 
Cafou com feu tio D. Luiz de Menezes, que nafceo 
em 22 deJulho de 16J2. Foy pelo feu cafamen• 
to terceiro Conde da Ericeira , Commendador da 
Ordem de Chriff:o , em que teve as Commendas de 
S. Cypriano de Angeira, S. Martinho de Frafaõ , S. 
Bartholomeu da Covilhãa , e Senhor da Villa de 
Anciaõ. Servio na guerra contra Cafte1la com 
valor , e fortuna· def de o anno de 16 5 o até o fim 
della , occupando varios p6ílos: com o de General 
da artilharia fe achou nas batalhas do Canal , e de 
Montes Claros, cm que teve gloriofa parte, como 
em outras muitas acçoens militares do feu tempo. 
Foy Governador das armas da Provinda de Tras 
os Montes , do Concelho de Guerra , e V édor da 
Fazenda delRey D. Pedro II. com zelo , e appli• 
caçaõ notavel , fazendo varias fabricas de manufa
d:uras em todo o Reyno. Compoz em dous vo)u .. 
mes a HHtoria da Acclama~aõ até à paz com CaC. 

tella, 
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tella, debaixo do titulo de Portugal Re/laura<h: a 
·vida de Jorge Callrioto na lingua Caílelhana : a 
V ida do primeiro Marquez de T1J1Jora, que fe im~ 
primiraõ , e outras muitas obras , que naõ fahiraõ à 
luz, porque anticipando-fe os achaques aos annos, 
morreo em 26 de Mayo de 1690; e defie matrimo· 
. nio nafceraõ os dous filhos feguintes : 

* 20 D. FRANOSCO XAVIER DE MENEZES, 

quarto Conde da Ericeira, com quem fe continúa. 
20 D. MARIA MAGDALENA DE MENEZES, naf. 

ceo em 22 de Julho de 1676, a quem a natureza 
dotou de fi:rmofura, e talento, mas taó falta de vif. 
ta , que recolhendo-fe no Moíleiro da Encarnaçaõ 
naó elegeo Eílado. Teve taõ feliz memoria, que 
em pouco tempo refou de c6r o Officio Divino, e 
o cantou com certeza no Coro. Faleceo cm 17 
de Novembro de I7Jf· 
_ 20 D. FRANCISCO XAVIER. DE MENEZES , naf. 

ceo em 29 de Janeiro do anno de 167J, he quarto 
Conde da Ericeira, e Senhor da dita Villa, íéus ter· 
mos , e direitos Reaes, com huma parte do quinto 
das jugadas de Mafra , fegundo Senhor da V ilia de 
Anciaõ, e do lugar de Etcampado, oitavo Senhor 
da Cafa do Louriçal , e Morgado da Annunciada, . 
Padroeiro da fua Capella môr , e da de N ofià Se .... 
nhora da Graça de Lisboa , e de Santa Maria de 
Aguiar no Arcebifpado de Evora, Commendador 
da.s ·commendas de Santa Chriílina de Serzedello., 
:S. Pedro de _Elvas, S._ Payo de Fragoas, S. Bar.o 
, ' tholomeu 
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tholomeu da Covilhãa, e S. Martinho ·de ·Frazaõ, 
todas na Ordem de Chritlo , Deputado da.Junta 
dos Tres Eftados, do Concelho de Guerra, e Mef. 
tre de Campo General dos E:xercitos de Sua Ma~ 
geA:ade~ · Servio na guerra da grande Aliança, fen· 
do elle hum dos feis , que a Mageftade do Senhor 
Rey D. Pedro II. além da fua Familia nomeou pa· 
ra o acompanharem no anno de 1704. No anno 
feguinte foy nomeado Governador de Evora, e no 
de 1707 General de Batalha, em que fe dHHnguio 
como os feus afcendentes, que fem exceiçaõ fervi4 
ra6 todos na guerra com valor, e fidelidade, faben
do-os muy bem imitar nas occafioens, e Campanhas 
em que fe achou. He hum dos Direélores da Aca· 
demia Real da HHloria Portugueza, que Sua Ma
gellade nomeou quando a inff:ituio, e hum dos mais 
benemeritos Academicos, de que ella fe compoem ; 
pois a natureza além do illutlre nafcimento da ve~ 
neravel antiguidade da Familia de Menezes, de que 
procede por varonia ( huma fem controverfia das 
mayores, e mais bem provadas de toda Hef panha) 
o enriqueceo de huma natural defcriçaõ , e eloquen
cia , ou feja fallando , ou ef crevendo 1 como tetle .. 
munhaõ todos os que o frequentaõ como a Ora· 
culo, e todas as fuas admiraveis Compofiçoens em 
profa , e em verfo , das quaes feria fazer huma larg~ 
narraçaõ fe houveramos de repetir o Catalogo, que 
· del1as já corre imprdfo , e que fe deve accrefcentar~ 
mas agora fómente furemos memoria do admirav~l 

Tom.V. Bbb J.>oema 

-
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à luz já na fua ultima perfeiçaõ , no qual brilha 
igualmente o heroico, e o f cientifico , a doçura da 
metro , e as vozes na pureza da lingua , illuA:rado 
com admiraveis notas, que o fazem fcr huma obra 
digna da fua incomparavel crudiçaó. Defde os a~ 
nos da fua puericia começou a moílrar o feu gran· 
de talento , fendo já entaõ a fua Mufa a admiraçaõ 
da Academia dos Generofos , de que clle depois foy 
Socio, e Preíidente. . A fua grande propenfu.õ aos 
d\udos o fez adiantar tanto nas Sciencias , e Artes 
em que entrou com huma prodigiofa memoria, de 
furte , que fem ver os livros os tem taó preíentes, 
com tal. individuaçaõ, e fegurança, que os feus 
grandes eaudos o vieraõ a fazer com o tempo hu-' 
ma Bibliotlzeca animada, com que ferve naõ f ó a 6, 
mas a muitos curiofos, e eruditos, que continua·· 
mente o confultaõ, e fe valem da fua va!\idaõ taó 
larga , que naõ tem limite nas Sciencias , nas Ar· 
tes , na Hiíloria Eccleíiaflica , e Secular , nas beHas 
letras , e na politica do Eíl:ado, porque com pafmo 
das gentes nada eíl:á occulto à fua prodigiofa com
prehenfaõ, de forte, que pondo de pàrte a grande ... 
za da fua peífoa, he fem duvida hum dos mais cru• 
ditos homens , que tem venerado a Republica Li~ 
teraria , e por tal he reconhecido de muitos Sabio• 
das Naçoens EGrangeiras, que com repetidos do .. 
gios o louvaó em feus efcritos ; e n6s ajudando CO• 

mo nos he poffivel (ainda que com pequem brado) 
: ~- . a voz 
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a voz commua , fàzemos eff.a breve memoria das 
fuas exccllentes virtudes , tambem por gratidaó ao 
acolhimento , que devem à grandeza do feu animo 
todos os eíludiofos, pois nelle achaõ afylo, e direc· 
çaó , franqueando liberalmente a todos a f ua gran
de , e numerofa Livraria, com tal modo, que fica 
fendo propria para o eftudo de todos os que fe ap• 
plicaó, vendo-a fempre prompta, e a elle com be
nignidade para os encaminhar, e com generofo ani·. 
mo para emprdlar os livros fem referva dos melho· 
rcs , e mais raros. Finalmente concluimos appli
candolhe por influxo da verdade , o que Plinio ef-
creveo fàllando de Ticinio Capito : Vir e/l optimus, Plin. li~ 8. Epilt. u. 

• • t:. l' .J.. ad Murulan\UD.• o' 1nte.r pr~ctp.ua:./'ecu 1 ornamenta numeranu.us : co-
/it Iludia, /ludiofos amat ,fovet, prwehit, multarum· 
'lue, qui aliqua componunt, portus, jinus, pr~mium;-
omnium exemplum ; iJ:Yarum denique litterarum janr 

)enefcentium reduétor, ac refarmator. Domum.Juam 
recitantihu1 pr~het; auditoria, non apud /e tantum 1 

benignit11te mira frequentat : mini certe, fi modo i11 
urbe eft, defuit nunquam. · 
Cafou cm 24 de Outubro de 1688 com D.Joanna 
Magdalena de Noronha, que faleceo em 17 de 
Mayo de 1729, filha de D. Luiz da Sylveira, fe· 
gundo Conde de Sarzedas, do Concelho de Eflado, 
e da Condefià D. Marianna da Sylva de Lencaíl:re, 
eomo diífemos ; e defla efclarecida uniaõ nafceraõ: 

* 2.I D. Luiz DE MENEZES, quinto Conde 
da Ericeira, com quem fe continúa. 

Tom.V. Bbb ii D.FER.• 
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21 D. FERNANDO DE MENEZES, nafceo em·% 

de Junho de 16.90, foy Porcionií\a do Collegio d~ 
S. Pedro de Coimbra, onde entrou em 21 de Mar~ 
ço de 1707. Naquella Univerfidade tomou o gráo 
de Doutor em Canones , e quando havia de feguir 
as Cadeiras, a que era Oppofitor , foy provido em 
M eA:re Efcola da infigne Collegiada de S. Thomé 
da Capella Real (hoje Santa Igreja Patriarchal) e 
deixando as feguras ef peranças naõ f ó do {eu naf. 
cimento , mas dos progretfos dos feus cftudos, por~ 
que com engenho admiravel fe applicava às fcien~ 
cias fóra da fua profiífaó , e às boas letras, com 
que fe fazia digno dos mayores empregos, em 17 de 
Julho do anno de 17 ~ ; fe aufentou da Cafa de feus 
pays, e tomou o Habito de S. Francifco na Refór-
ma do Convento de Santo Antonio de Varatojo " 
onde profeífou tomando o nome de Fr. Antonie> 
da Piedade, e exercitando-fe nas ]ouvaveis occupa· 
çoens do feu inílituto, foy Vifitador da Religiaó 
de S. Francifco da Província de Portugal, aonde he 
Padre da Provinda. 
, * 21 D. Luiz DE MENEZES, nafceo em 4 de 
Novembro do anno de 1689, quinto Conde da Eri .. 
ceira. He muy applicado à liçaõ dos livros naó fó 
das boas letras, mas da Bifloria , e Sciencias, a que 
naturalmente o leva o genio herdado, e o exem
plo de leu pay , e avós , de que elle foube fer fid 
imitador de tantas virtudes, porque no anno de 
17;6 foy com univerfal fatisfa~aõ aífociado à Aca• 

. ·~ 
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demia Real da HHloria , de que elle he hum dos 
digniffimos Academicos. Servio na guerra da gran~ 
de Aliança com diftinçaó, e entre outras occafioens 
(tendo Coronel do Regimento de Infantaria de Ser• 
pa) introduzio ·na Praça de Campo-Mayor hum 
corpo de fetecentos homens. , íendo atacado vigo ... 
rofamente na Campanha ainda em baftante dHlan .. 
eia da Praça, que hia libertar, quando no anno de 
1712 foy fitiada pelos CaR:elhanos , que entaó Ie .. 
vantarao o fitio , e por eíla acçaó foy feito Briga• 
deiro. No al'Hlo de 1717 foy nomeado Vice•Rey 
da India , para onde partio em 17 de Abril do dito 
anno , e chegou a Goa em 9 de O.u~ubro do mef.. 
mo anno·, naõ tendo ainda comprido vinte e oito 
de idade. · No feu tempo confeguio o Eílado prof.a 
peros fuccea-os, como foy o da Armada compoíla 
de cinco naos de guerra, de que era General D. Lo• 
po J ofeph de Almeida , que reduzi o a cinzas a Ci .. 
dade de Porpatane, cuja vitoria cuílou f 6mente aos 
nolfos oitenta homens , e aos inimigos mais de mil 
e quinhentos entre mortos, e feridos ; fendo eflima• 
da a perda , que fizemos nos inimigos , ern mais de 

· hum milhaõ, obrigando..os a darem refens em fatif· 
façaê> do tributo de dezanove annos, que deviaõ ao 
ER:ado , e de fe f ogeitarem às condiçoens , que o 
Vice-Rey lhe impuzelfe no Tratado da paz, que 
depois fe conduio em Goa. Eíla e:xpediçaõ efcre• 
veo em verfo heroico , elegante , e primorofamente 
Franefco Gyraldes, Soldado que pafiàra dctle Rey .. 

· no 
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no a fervir na India , e íC imprimio em Pariz dedi~ 
cada ao Conde por {eu Author. No anno de 17 11. 
em que ElRey da Ilha de Sumba adjacente às de 
Timor , lhe pedio foccorro pela incendida guerra, 
em que o tinha pollo o Principe teu irmaõ, lho con· 
cedeo o Vice-Rey , fendo commandantes defia ex
pediçaó Francifco Fernandes V arelJa, e Francifco 
Hornay, moradores de Larantuca na Ilha de Solor, 
e com elle defiruio ao Principe, deixando livre .a et· 
te amigo do Eíl:ado. No fim do mefmo anno re· 
cebeo huma folemne Embaixada de Lha-Hufein 
Rey da Pedia , fendo efte Embaixador chamado 
Thamuras-Beg , o fegundo que aquellcs .Monar· · 
chas mandaraó aos Vice-Reys da India, depois do 
que recebeo em Ormuz o Grande Aff"onfo de AI· 
buquerque em tempo de Cha·Ifmael; com elle con· 
cluio hum Tratado , que ampliou quanto podia , e 
muito ditrerente do que em outra conjunêtura havia 
propoA:o aqueUe Monarcha , porque entaõ naõ de• 
pendia tanto a Pedia de que a foccorrellem as for· 
ças maritimas de Portugal : e ainda que por caufa 
do progreífo, que já fe tinha adiantad9 na rebelliaó 
de Mireweis Principe de Kandahar , naõ podelfe 
o Tratado feito em Goa ter a fua devida execuçaõ, 
naõ ball.ou aquella diverfaó, nem as coílumadas ca· 
viHaçoens dos Miniílros Perfianos, ganhados pelos 
Arabios de Mafcate ( naõ fe ifentando defta infamia 
nem o mefmo Lutuf-Ali-Can, Graó Beglierbegi, 
ou Generaliffimo) para que a ~rmada deixafie de 

cobrar 
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tobrar o dinheiro, que· fizera de defpeza ei:n fe apa· 
telhar em Goa, nem que deixaífe de adquirir a glo. 
ria , que no anno de 1719 confequio a nolfa Arma ... 
da , que mandava o Almirante Antonio de Figuei
redo U tra na vitoria, que téve dos Arabios em tres 
vigoro[ os combates à viíl:a de Bender-Congo , de. 
forte, que eíl:es inimigos naõ appareceraõ até o pre• 
fente no mar. Ao n1efmo tempo , que o Conde 
cuidava tanto nas expediçoens Militares , fe empre· 
gava no Politko para a boa direcçaõ do Eíl:ado : a 
efle fim em obfervancia de huma ordem mandada 
a'O Vice-Rey D. Francifco da Gama, quarto Con
de da Vidigueira no anno de 1620, remetteo a EJ .. 
Rey varios Regimentos para a boa adminiftraçaó 
da Fazenda Real de Goa, e para o governo de ca· 
da huma das Feitorias, que o Eftado tem em diver· 
fas partes; fez tambem Ordenanças Militares para 
o ferviço das Praças de guerra , e outras para as 
Tropas na Campanha. Etla obra muy vafla pelo 
que comprehende , e de grande trabalho , teve nella 
o mayor premio, qual foy o da approvaçaõ dei·· 
Rey, que mandou fe obfervaífem na lndia aquelles 
Regimentos. Em Damaõ fez huma Torre no fi. 
tio de Pareri para receptaculo dos gados , e dos 
Payzanos , e para os livrar dos infulcos de alguns 
Regulos, e em pouco tempo poz em fümma per~ 
feiçaõ hum Forte de quatro grandes baluartes com · 
huma boa paliçada , a que deu o nome de S. Luiz 
de Pareri. Em Dio reedificou entre outras ruínas: 

as 
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Bifloria qenealogic~ 
as do baluarte do mar , e o de Santa Luzia : ém 
:Baçaim o do Elefante , e outras diverfas obras naó 
menos imp~rtantes. Na Provinda de ~alfete ao 
Sul de Goa plantou hum Bambual , que tendo per· 
to de oitocentas braças defrente, e dez de efpdíura, 
fecha aquella Peninfula formada pelo Rio do Sal, e 
pelo de Morgon , e fez dous quarteis para outras 
tantas Companhias de Infantaria , e as duas port3S 
do Bambual , cada huma com quatro canhoens pa-. 
ra ficarem defendidos os quarteis, e à imitaçaó def· 
tas fez outras muitas obras na Cidade de Goa, uteis 
à commodidade dos moradores. Acabando o tem· 
po do feu governo deixou naquelle EH.ado huma vi
va memoria do f eu admiravel talento, do feu zelo; 
valor , e definterelfe, e o entregou ao Vice-Rey 
FrancifcoJofeph de Sampayo, decimo fegundo Se
nhor de Villa-~lor , e embarcando para o Reyno 
partio em 21 deJaneiro de 1721, porém cxperimen .. 
tou tormentas taõ furiofas ' que naõ podendo já a 
nao auguentar por eflar defarvorada de todos os 
mallos , abrindo agua por muitas partes , e a cana 
'do leme fendida de alto abaixo , fe vio precifado no 
horror da noite do dia onze de Março pelas dez ho
ras a fazer aliviar a nao, alijando ao mar onze das 
trinta peças de artilharia, que a guameciaó , armas, 
granadas , e huma grande parte das fazendas , e tu
do o que vinha nas duas Cameras, porque as bom• 
,has naõ podiaó dar vafaõ à agua que fazia: deffa 
Jorte armadas humas bandolas navegaraõ por mui-

tos 
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· tos dias à defcriçaõ dos mares com quarenta e tre1 
· curvas quebradas , e a nao arrochada por effar aber· 
ta pelos trincanizes , e neA:e perigofo eílado conti
nuaraõ quatrocentas e felfenta Ieguas , defejando ar• 
ribar à Ilha de Mafcarenhas por fer a terra mais vi· 
finha , hoje habitada dos Francezes , a que daõ o 
nome de Bourhon. Eff:es continuados trabalhos em 
que o Conde com a íua Familia naõ f6 mandava ~ 
mas trabalhava como qualquer Soldado da fortuna, 
fe viraõ augmentados no dia J o do referido mez , 
em que padeceraõ outra tempcff:ade muito furiofa, 
mas confervando a nao as bandolas , chegaraó à di· 
ta Ilha , onde defembarcaraõ em 6 de Abril com 
muita· gente doente , tendo perdido alguma , que 
no trabalho da tormenta ou cahira ao mar,. ou com 
.a quéda dos maff:os ficara morta , ou ·incapaz de 
trabalhar. Foraó recebidos o Conde, e o Arcebif. 
po de Goa D. Sebaff:iaõ Peçanha de Andrade (que 
pelos feus achaques voltava para o Reyno) pelo 
Governador da Companhia de França Beawollier 
de Courchant com todas as demonff:raçoens de 
amifade , mandando pôr prompto o muito de que 
elles neceffitavaõ : defembarcaraõ os doentes , e a 
gente , que era necefiària para o trabalho do corte 
dos mallos , e madeiras para o concerto da nao , a 
que logo fe deu principio. Contavaõ poucos dias 
de defcanço dos palfados trabalhos, quando o Con
de, que eff:ava em terra, no dia 21 de Abril de ma• 
drogada ouvio duas peças, com que lhe fez final o 

Tom.V. Ccc Capi· 
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Capitaó de mar, e Guerra Francifco de Moura;· 
que ellava a bordo, e a bandeira colhida, mandando 
a lancha a terra , na qual embarcou o Conde acom• 
panhado deJofeph de Faria Travaífos, que fora feu 
Capiraõ da Guarda, e havia fervido com brio na 
guerra com o poflo de Capitaõ de Infantaria, Bar~ 
tholomeu Coelho , feu Secretario , e outro criado , 
fem embargo da perfuaça6 do Governador da Ilha, 
que reprefentava ao Conde , que naõ expuze{fe a 
perigo a fua pelfoa, o qual revellido do brio do feu 
alto nafcimento lhe refpondeo, que elle devia cor-. 
rer o mefmo rifco, que a nao de] Rey feu Senhor. 
Preparou-fe para a peleja com mais valor, que me• 
yos para a defenfa , quando diílinélamente vio dous 
navios limpos, e bem carcnados , com bandeiras ln• 
glezas , que .fe vinhaó chegando com a viraça6 do 
mar tendo duas batarias livres , de que conheceo 
fer Piratas dos que fe efl:abeleceraó na Ilha do Cir• 
ne , trinta leguas diíl:ante daquelle porto , o que 
com etfeito eraó, os quaes vendo que a naifa nao 
fe punha em defenfa largara6 bandeiras negras fe,. 
meadas de cá veiras , e efpadas , e lhe deraõ huma 
grande deícarga de artilharia , e mofquetaria , e pe· 
lo miferavel eíl:ado em que fe achava a nao , por 
naõ ter meyos de fe poder marear, foy facil aos ini
migos irem à abordagem da fegunda vez, que a in· 
tentaraõ , e havendolhe lançado dentro quatrocen• 
tos homens foy rendida a poder de viva força com 
a morte de oito Portuguezes, e feridos treze, fend_o 

mais. 
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mais de quarenta e cinco, entre mortos , e. feridos 
os negros , que fe naõ defendiaõ, e a mayor parte 
pelo fogo das granadas , · porque os Portuguezes. 
mortos , e feridos , foraõ poucos de bailas , e os maiS: 
pelos golpes das efpadas. O que o Conde obrou 
neíl:e dia bailava fómente para fazer efclarecida a fua 
memoria entre os V aroens infignes da Caía de Me· 
nezes , porque naõ fó de valor , mas de prudencia 
deu tantas provas como lemos no Author das Car· 
tas Curiefas , que fo imprimiraõ em Pariz no anno: 
de 1721 , aonde vem huma exaél:a relaçaõ deíle f uc·. 
celfo, e diz, que o Conde eíl:ivera firme, e valerofo,. 
fuílentando hum terrivel fogo dos inimigos, e que. 
acompanhado de onze pelfoas, em que entravaõ as. 
tres nomeadas, fe defendera muito tempo no con
vés , e ainda mais expoíl:o por eflar vefiido de en-. 
carnado, porque fe fazia alvo, a que fe encaminha-: 
vaõ muitos tiros dos dous navios dos Piratas, pela 
qu~ fe teve por milagrofo o naõ fer ferido , e que o 
Conde fe vira precifado a aparelhar, e dar fogo elle 
mef mo a· algumas peças , com pedaços de pao por. 
falta de inflrumentos, o que irritou de forte aos Pi
ratas, que impetuofamente fe lançaraõ fobre elle 
com os alfanjes às cutiladas, de que a fortunadamen"' 
te efcapara com vida , como efcrevera em huma in· 
dividual Relaçaõ o Governador da Ilha de Borbon. 
à Companhia. de lndias, na qual dizia, que o Con ... 
de fem embargo de ver a nao abordada por tanta 
muJtidaó de inimigos, ainda affim continuara in~re• 
, -~Tom.V. Ccc ii pida· 
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pidamente a defenderíê no convés , reparando no 
baíla6 os golpes , por t.er já a folha da ef pada que
brada , e que fem duvida o Conde, e todos os mais 
acabaria6 aos fios das efpadas dos Piratas, fe Taylor 
Inglez, Quartel MeA:re dos Piratas , gritando furio· 
famente naó detivera que o mataífem, e a todos 
fazendo com a fua voz; que ceflâífc o cQlllbacc. 
Foy o Conde conduzido com os de mais à nao do 
Commandante, de que era Capitaõ Siger Inglez , e 
tratados com muita decencia , fem que tirafiCm as 
armas aos prizioneiros , nem íC levaífem da. ambk
~a6 , por fer de ouro a efpada do. Conde ainda que 
com a folha quebrada , nem do Habito da Ordem 
de ChrHlo. O noífo navio, que fe achava delârv~ 
rado, e falto de manovras, foy levado ao reboque à 
enfeada de S. Paulo , e o Conde com os kus de .. 
pois de tres dias , havendo dado ao Capitaõ duas 
mil patacas., que mandara pedir ao GQvemador da 
Ilha, foy conduzido para ella, e acompanhado ~ 
los Officiaes dos navios , que cada hum .o falvou 
com vinte e huma peça. O Governador da Ilha 
attento o efperava , e lhe fez todas aqucllas hon· 
ras, que reconheceo lhe eraõ devidas à pe([oa, e ca' 
raéler em todo o tempo, que nella fe deteve, que 
foy até 1) de Novembro em que embarcou para 
Europa no navio Tritaõ da Companhia de Indias, 
de que era Capitaõ Fougcray-Garnier de S. Ma~ 
16, que vinha de Moka carregado de~afé. Effe 
Capitaó o tratou com todo o g~ncro de refpeito, -.nao 
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naõ f ó pela fua grande pelf oa, já conhecida por el:
lcs , mas pela aliança com que fe achava na Cafa 
do Principe de Rohan-Soubife. No anno feguin
te de 1722 no mez de Abril chegou ao Porto de S. 
Orient na Cofia de Bretanha, e daqui palfou a Pa· 
riz fendo tratado em todas as terras , por onde paf. 
1àva , . com todas as honras Militares, e Politicas de
vidas. à dignidade de Vice-Rey , e ao feu alto nafci· 
mento., como com mais indi viduaçaõ lemos nas me• 
morias daquelle tempo, o que a Magellade delRey 
D.Joaõ V. mandou agradecer por D. Luiz da Cu .. 
nha, feu. MinHlro, e Plenipotenciario em Pariz a 
EIRey Chriftianiffimo, e ao Duque Regente , fa~ 
zendo merce a Fougeray-Garnier, que conduzio o 
Conde,. de darlhe o Habito de Chriflo, e mandan~ 
do depois dar maff:os, madeiras, e enfarceas aos nall 
vios da Companhia, q~ defarvorados , ou com ou .. 
tras caufas arribaraõ a Lisboa , naõ fe lhe aceitando 
nos Armazens o dinheiro, que importou efta naó pe
quena defpeza, e em Goa fe teve a mefma genero• 
'1 correfpondcncia com outros navios Francezes, 
que neceffitados bufcaraõ depois aquelle porto , no 
qual já em outras occafioens os Francezes haviaõ 
achado naõ f ó hof pitalidade, mas generofas demonf. 
traç.oens de outro Vice-Rey, como adiante dire• 
mos. O Conde depois de ter reoebido naquelJa 
Corte inexplicaveis di8:inçoens , e honras delRey 
Luiz XV. e do Duque de Orleãas Regente , .e fa. 
ber merecer por mais de bum anno. tantas , e iaõ , 

reitera-
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388 Bifloria . qenealogica 
reiteradas demonf\raçoens de efl:imaçaõ, partindo 
para Portugal paffou por :Bayona , aonde experi· 
mentou da Rainha viuva delRey Carlos II. as 
mayores demonflraçoens de agrado por efpaço de 
onze dias, que eíleve naquella Cidade , mandando .. 
lhe hum coche da fua peífoa para and~r todo o 
tempo que alli fe detiveífe. Na Corte de Madrid 
foy recebido pelos Reys Catholicos (a quem o apre· 
fentou Antonio Guedes Pereira , enta6 Enviado Ex·. 
traordinario de Portugal) com notaveis attençoens,. 
e feguindo a fua jornada entrou em Lisboa no dia 
2; deJunho de 172J. 

Cafou em 21 de Abril de 1709 com D. Anna Xavier. 
de Rohan, que faleceo em 1 J de Julho de 17 J J , fi. 
lha de D. Jofeph Rodrigo da Camera , fegundo 
Conde da Ribei.ra , e da Condeffa Conftança Emi· 
lia de Rohan-Soubife ; de quem teve os filhos fe. 
guintes:: 

22 D. FRANCISCO XAVIER RAFAEL DE MENE• 

ZES , nafceo em· 2 de Mayo de 1711 , tem grande 
propenfaó às letras , he Ajudante das· ordens do 
Governador das Armas de Alemtejo com patente 
de Capitaõ de Infantaria: a natureza o ornou de ex .. 
cellentes partes, de forte, que têrá fiel imitador das 
virtudes dos feus Mayorcs. Eflá concertado a ca·· 
far com D. MariaJofefa da Graça de Noronha, fi. 
lha dos terceiros Marquezes de Cafcaes , como fi., 
ca efcrito no Liv. III. Cap. VIII. pag. 551. 

22 D. CONSTANÇA XAv12a. Do~NGAS AuaE.• 
LIANA.. 
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t.IANA DE 1\ilENEZES' nafceo em 16 de Junho de 
1712. 

22 D.JOSEPH VICENTE XAVIER DE MENEZES, 

nafceo em 1 5 de Setembro de 171 j , morreo em 2~ 
de Outubro de 172J • 
.. 22 D.JoANNA DE MENEZES, nafceo em 9 de 
Fevereiro de 171 5, e morreo em 26 deJ ulho de 17 16 • 
. · ~2 D. MARGARIDA XAVIER DE MENEZES, naf. 
ceo em 16 de Novembro de 1717 , e morreo em 8. 
de Dezembro de 1727 • 

. 22 D. FERNANDO DE MENEZES, nafceo em 12 

de Janeiro de 1725, recebido Cavalleiro de l\'Ialta 
de menoridade. 
, 22 D. HENRIQ,UE DE MENEZES, nafceo em ; 
de Janeiro de 1727, recebido Cavalleiro de 1"1alta 
de menoridade. 

* 16 D . .ANNA DE CASTRO, que nafceo quar
ta filha de Ferna6 Telles de Menezes, e de D. Ma· 
ria de Cafl.ro, fetimos Senhores de U nhaó. 
Cafou duas vezes: a primeira com Antonio de Men· 
doça , Commendador de V eiros , de Moura , e do 
Cano , na Ordem de A viz , Senhor da Quinta de· 
Marateca ~filho de Luiz de Mendoça, Senhor da 
mefma Q_uinta , e Commendador das mef mas Com
mendas, e de D. Maria de Menezes, filha de D • 

. Diogo de Menezes Claveiro da Ordem de Chriflo; 
e deíl:e matrimonio teve eíles filhos: 

17 Luiz DE MENDOÇA, que fuccedeo na Caía,. 
e Commendas de feu pay , excepto na Quinta de 
· . l\!ara-
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Marateca , que por fcr prafo deixara a fua mulhet 1 
morreo menino. 

17 D. MARIA DE CASTllO, que foy fegunda 
mulher de D. Manoel de Menezes, Senhor do Re· 
guengo da Maya, General da Armada Real, Chro
nHl:a môr do Reyno, e Cofmografo môr, e Com
mendador na Ordem de Chriff:o das Commendas de 
S. Salvador das V argeas de Arouca, e de S. Mar· 
tinho das Freixedas: era filho de D.Joaõ de Mene· 
zes , que diíferaõ de e ampo ' mayor por fer herda
do na viíinhança daquella Villa , e neto de D. Ma· 
noel de Menezes , ramo da Caía de Cantanhede. 
Defde os feus primeiros annos deu D. Manoel de 
Menezes , moG:ra de grande applicaçaõ às boas le
tras , de forte , que fendo herdeiro da fua Cafa , ef. 
tudava como fenaó houvera de ter mais emprego 
do que o de profelfor da literatura. Inclinou-fe às 
Mathematicas , em que fez grandes progreífos: teve 
por Meftre ao Padre Delgado, Diícipulo de Clavio. 
Soube com perfeiçao a Mufica , e admiravelmente 
a Hiftoria Romana , e Grega, de cujo idioma tinha 
algum conhecimento. Da Hiff:oria Genealogica 
do noífo Reyno teve largo eff:udo, e tanta noticia, 
e fatisfüçaõ de fi proprio do que fabia , que dizia: 
Que d_efijara ter <fficio de poder Cf:'far e/le Jómente 
aos homens , porque ./ó elle fites poderia dar a cada . 
/mm a mulher , que lhe competiffa. Na Poeíia foy 
fciente , e pratico nos preceitos da arte , amando 
por ill:o antes a arte, que o exercício della, por naó 

fcr 
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fer nos verfos feliz. O feu Author Latino era Ta· 
cito , o Grego Tucidides; e dos Poetas vulgares ef. 
timava pela variedade a Ariofto , confeffàndo fobre 
os heroicos a eminencia de Camoens. Começou 
D. Manoel a fervir na guerra def de a vinda do Prior 
do Crato ·a · Lisboa com os lnglezes , e por fer de 
gentil prefença, muito femelhante à dos naturaes do 
Norte, fuccedeo, que por a1gumas Companhias de 
gente miliciana , de que naõ era conhecido , foy 
prezo com voz : de que era efPia dos lnglezes , que 
entre os Portuguezes fe diffimulava, e por eíl:a cau· 
fa reteve toda a vida a alcunha de Flamengo, como 
em Portugal errada , e viciofamente coíl.umaõ fcr 
chamados fem diíl:inçaõ todos os nafcidos no N or
te. Paffàda efla occafiaõ continuou o ferviço da 
guerra nas Armadas, em as quaes foy brevemente 
Capitaõ dos melhores navios , e quatro vezes depois 
Capitaó môr das naos da lndia, aonde fó duas via
gens fez a falvamento , e das outras , em huma fe 
perdeo, e em outra arribou, de que lhe refultaraõ 
mais calumnias , que merces pelas duas , que acer· 
tou , ambas de mayor credito , que interelfe , o qual 
defeíl.imava , e apenas conhecia , por fer de coraçaõ 
altivo, e inimigo de pompas, que reprehendia com 
~emafiado def prezo. Affiílindo em Madrid no an• 
110 de 1611 paífou a Pariz em companhia do Du• 
que de Paflrana, feu parente ainda que em gráo re· 
moto, por fer fua mãy D. Magdalena da Sylva da 
Familia de Sylva, como filha de Luiz da Sylva' 

Tóm. V. Ddd Capi· 
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Capitaõ de Tanger ( aquelle valerofo Soldado, que 
foy morto pelos Mouros, e taó namorado , como 
fe vê nas celebres trovas de Chrisfal ) o qual era 
filho de Ruy Gomes da Sylva , Alcaide môr de 
Campo mayor ; e o Duque foy por Embaixador 
delRey Filippe IV. ao ajuíle das vodas entre as 
Coroas Catholica, e Chriílianiffima. Depois vol· 
tando de Pariz fe retirou a viver na fua famofa 
Q.uinta junto a Campo mayor, que ficava bem no 
meyo da linha , que divide Portugal de Caíl:e11a , 
por eíla caufa hoje devoluta, aonde fazendo gran
de cabedal de eíludos pertendeo o officio de Chro
ni íla môr, em que fuccedeo a Fr. Bernardo de Bri· 
to pelos. annos de 1618, e ao mefmo tempo o de 
Cof mografo môr, em que fuccedeo a Manoel de Fi.; 
guciredo, difcipulo do famofo Pedro Nunes. Del• 
te retiro foy chamado para o governo da Armada, 
que: teve cinco annos, levando o foccorro para a . 
Reíl:auraçaõ da Bahia. N eíl:a em preza taõ feliz 
ganhou nova reputaçaõ, confirmando a antiga de 
valerofo Soldado , homem robuflo·, defiro mareante, 
e limpiffimo Miniíl:ro ; e voltando ao Reyno naõ 
teve outra remuneraçaõ, ou defpacho mais, que a 
continuaçaõ do feu poíl:o , havendo elle infinuado 
aos Minifiros o defejo do governo do Algarve poD 
viver, como elle ·dizia, ahraçado com os.faus livros; 
e com os /eus comp'!ifos. No anno de 1627 foy man· 
dado a conduzir as naos , que vinhaó da lndia , de 
que era Capitaõ môr Vicente de Brito, e depois de 

buma 
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huma larga tormenta veyo toda a Armada a per
derfe na Cofta de França , de que f ó efcapou o na· 
vio , de que era Capitaó Gonçalo de Soufa. Eíle 
infeliz fuccdfo efcreveo D. Francifco Manoel na 
Epanajora Tragica , que imprimia com outras no D. llranci(co M~1:1ael 

d 6 D F tr. D M l , Epanafora Trag1u , anno e 16 o. e rança panou . anoe a pg. •n· 
Corte de Madrid a dar conta do naufragio da Ar-
mada , e voltou a Portugal , onde poucos dias de-
pois de chegado fuleceo em 18 de Julho de 1628. 
Tinha determinado abrir hurna Aula de Cofmogra-
fia por obrigaçaõ do feu cargo em o Convento de 
S. Vicente de Fora , a cuja liçaõ convidava com 
grande goA:o os amigos. Da occupaçaõ de Chro· 
nifta môr deixou efcrito huma boa parte da Chro-
nica delRey D. Sebaíl:ia6. Eícreveo por manda-
do delRey huma Relaça6 da ReA:auraçaõ da Ba-
hia. Imprimia outra em Portuguez, e Latim, do 
fuccelfo, e batalhas, que teve na nao S.J uliaó, com 
a qual fendo Capita6 môr daquella viagem íe per-
deo na Ilha de Comorro além de Madagafcar , ou 
S.· Lourenço. Efcreveo, e fez imprimir huma do 
naufragio da Armada , que temos referido. Com• 
poz livros de Familias confórmes com a verdade, 
de forte , que foy hum dos V aroens , que no feu 
tempo, ajuntaraõ à profiffaõ das letras , a das armas. 
Deíl:e matrimonio naõ teve fucceffaõ. 

17 D. ISABEL DE CASTRO, cafou com D. An· 
tonio Mafcarenhas, feu primo com irma6, como fi • 
.ca eícrito. 

Tom.V. Ddd ii Cafou 
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Cafou fegunda vez D. Anna de Ca{l.ro, depois de 
viuva de Antonio de Mendoça, com Alvaro da 
Sy lveira , Claveiro da Ordem de Chriíl.o , e Com
mendador de Montalvaõ na mefma Ordem , de 
quem foy tambem fegunda mulher, e tiveraõ: 

18 FERNAÓ DA SvLVEIRA, que foy Claveiro 
da Ordem de ChrHlo , Commendador de Montal· 
vaõ , e Senhor da Caía de feu pay , e morreo fol
teiro fem fucceífaõ. 

* 18 FRANCISCO DA SYLVEIR.A , com quem 
fe continúa. 

18 JoAÕ DA SvLVEIRA, Religiofo da Ordem 
dos Eremitas de Santo Agoíl.inho. 

18 MANOEL DA SvLVEIR.A , Religiofo da Qr. 
dem de S. Francifco em Xabregas. 7 

18 RoDRIGO DA SYLVEIRA , Collegial de S. 
Paulo de Coimbra , em que entrou no anno de 
16 2 8 , foy Doutor em Theologia, e Deputado da 
lnquifiçaó de Evora, de que tomou juramento em 
J deJulho do anno de 1634. 

18 J ERONYMO DA SYLVEIRA' palrou a fervir na 
lndia no anno de 1622,. e morreo fem eftado na via" 
gem. 

1 8 ANTONIO DA SvLVEIRA , que foy Religio-
f o da Companhia deJefus. · 

1 8 StMAu DA SYLVEIRA , que depois de ter ef. 
tudado Canones na Univerlidade de Coimbra, paf. 
fou a íervir na India, e morreo na viagem. ~ 

18 D. HELENA DE CASTRO, que foy fegunda 
mulher 
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mulher de Antonio Telles de Menezes, Conde de 
Villa·Pouca , feu primo ~om irmaó, fem tucccífaó, 

1·8 D. IGNEZ. 

18 D.JOANNA. 

18 D. LEONOR , que morreraõ fem tomarem 
eftado. 

* Is FRANCISCO DA SYLVEIRA ' fiiccedeo na 
Caía a feu irmaõ , e foy Claveiro da Ordem de 
ChrHlo, e Commendador de Montalva6. Servio 
muitos annos na lndia, aonde foy Capitaõ môr de 
algumas Armadas, e das Fortalezas de Dio , e Chaul; 
cafou duas vezes : a primeira com D. Cecília H en· 
riques, filha de D. Jorge de Caftello-Branco, Capi~ 
taõ môr do Malavar, e Ormuz, e de D. Maria 
Henriques, fua terceira mulher, filha de Francifco 
de Miranda Henriques , Capitaõ de· Chaul, irmaõ 
de Henrique Henriques de Miranda , EH.ri.beiro môr 
delRey D. Henrique; e a-fegunda vez com· D. Jfa. 
bel de Moraes ~ que depois foy mulher . de Antonio 
de Soufa Cout'inho , Governador da lndia , filha 
de Manoel de Moraes Sopico , e de Magdalena de 
Caceres, e deíl:e fegundo matrimonio na6 te\'e íuc· 
celfaó, e do primeiro teve os filhos f eguintes : 

19 D. ANNA DA SvL VEIRA , tuccedeo na Ca!a, 
e prafo de Marateca, que foy de fua avó D. Anna 
de Ca{\ro. Catou duas vezes : a primeira com 
Francifco de Brito de Almeida, de quem naó teve 
f uccelfaó ; e a f egunda com D. Braz de Caíl:ro , de 
~uem nafceo D.Joanna de Catlro, mulher de Ay. 

res 
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res Telles de ·Menezes, filho do Conde de Villaf 
Pouca , e a lua fucceJiàõ deixamos atraz efcrita. 

19 D. MARIA DA SYLVEIRA, que foy fàlta de 
juizo , e vindo para o Reyno viveo em Cala de fua 
tia a Condeílà de Villa-Pouca. · 

CAPI. 
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CAPITULO VI. 
'Da Senhora 'D. quiomar, Condeffe 

de Loulé. 

12 AscEo D. Guiomar terceira 
filha do Duque de Bragança 
D. Fernando , primeiro do no· 
me, e da Duqueza D. J oanna 
de Caího. Cafou com D. 
Henrique de M enezes , pri· 
meiro Conde e Loulé, e V a• 

Jençà, Capitaõ perpetuo de Alcacer Ceguer, e de 
Arzila em Africa, Alferes môr delRey D. Affon· 
fo V. e Senhor de Caminha. F oy digno filho de 
D. Duarte de Menezes, terceiro Conde de Vianna, 
Senhor de Tarouca , Penalva, Lalim , Lazarim , e 
Gulfur , Alferes môr do Reyno, e Alcaide môr d~ 

. 13éja, 
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Béja , o qual depois de ter em Africa imitado a 
feu pay no valor defendendo a Praça de Alcacer de 
dous vigorofos !itios ; veyo a acabar morto pelos 
Mouros na jornada, que ElRey D. Affonfo V. fez 
à Africa, porque correndo etle Rey a Serra de Be
necafu , e vendo-fe perdido, e carregado de grande · 
numero de Mouros , encarregou a reél:aguarda ao 
Conde de Vianna , que defamparado dos fuus , e 
com o cavallo morto foy defpedaçado pela multi
daó dos Barbaros em 20 deJaneiro doanno de 14641 
de maneira, que fe naõ p6de achar mais que hum 
dedo, a que fe deu honrad.a fepultura no Cruzeiro 
de S. Francifco de Santarem ; e de fua íêgunda mu
lher a Condeífa D. lfabel de Ca{tro, irmãa -de D. 
Alvaro de Caílro , primeiro Conde de Monfanto , 
e filha de D. Fernando deCaflro, Senhor de Mon
fanto , Penalva , e S. Lourenço de Bàirro , Govtr. 
nador da Cafa do Infante D. Henrique, Md\re 
da infigne Ordem de Chriílo; e de D. lfabel de 
Ataide, füa primeira mulher; e defla efclarecida 
unia o nafceo unica herdeira: 

* 1 J D. BRITES DE MENEZES, fegunda Con
delfa de Loulé, e cafou com D. Francifco Couti
nho, quarto Conde de Marialva, Meirinho môr de 
Portugal, Senhor lfas Vi1las de Catlello-Rodrigo , 
Leomil, Penela, Póvoa, Val-Longo, Avelãas de 
Caminho, Queimada, Alqueira , Orta , Villa-N O• 

va de F afcoa , Paredes , Nogueira , Armamar , 
Mondim , Sever 1 Sernache , Fonte Arcada , Ce-

vadim, 
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~adim , Penedono , Caff:el-Bom , N uma<S , Tava· 
res , Cin&ens , e outras terras , ~ do Morgado de 
MedeJlo, Alcaide môr de Lamego, e pelo feu ca
famento · fegundo Conde de Loulé , ·e Senhor de 
toda _a Caía. qe .leu logro. FQy Senhor. de grande 
authoridade no {e~ tempo, em que fervio a quatro 
Reys, conteguindo grande reputaçaõ na paz, e na 
guerra, em que fempre era attendido o feu voto: 
foy muy magnifico , e liberal, e de tanto brio, que 
no aQOO de 14SJ fez aquella .digna acçaõ de recufar Ch • d IR 0 . 

ffi a.= ' • 1 d D d Br ron1ca e ey ' a uur a v10 enta morte o . uque e agança Joaõ IL cap.45• 
quando fuy degollado na Praça de Evorá, a que pe-
la obfigaça~ do officio de Meirinho môr te devia 
achar., e. acompanhar ao Duque, do que íe elcufou 
dizendo , que ~tes perderia o officio, e toda, a fua 
Cala 1 que ac~panhar ao Duque .a t~Õ · funef:lo 
aél:o. Tanto foy louvada ao Cond~ eíl:a acçaõ, co. 
mo eftranhada a quem fubílituio a obriga~a<S do feu 
officio. Morreo o Conde no anno d.e •SJ2 1 diífa. 
boreado da demanda, que moveo a f ua filha o Mar. 
quez de Torres-Novas, como temos dito no Cap~ 
IX. do Liv. IV. e jaz com tua mulher no Molleiro 
de Santo Antonio de Ferrei rim , de Religiof os de S. 
Francifco , que elle fundou junto a Lamego, e do-
tou largamente , de forte , que pagas as obrigaçoens 
da Capella , que nelle inf:lituio , e todo o fufiento 
dos Religiofos, que nelle vivem, fobejavaõ pelos ______ 
annos de 1680 perto de 700 U, que poífue hum Ad-
miniA:rador fecular, que o Conde nomeou, peífoa 

Tom.V. Eee de 
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de fua obrigaçaõ, cm cujos defcendentes fe confet'
va. Tem o feguinte Epitafio: 

Ãqui ja' o Senhor 'D. Franci/co Cou
tinho , Conde dos Condados de Ma
rialva , e Loulé, Senhor do Morga
do de Mede/lo, e de toáo o Couto de 
Leomil, Senhor de Cajlello-'Rodrigo, 
Alcaide môr de Lamego, Meirinho 
môr dejle 'R(,yno , faleceo no anno de 
:r S 3 2 , e a Condejfa faa mulher 'D. 
'Brites de Menez.es : mandaraõ-fe 
aqui tr ª-\: er a efla Cafa de Santo Ãn
tonio de Ferreirim, onde ja{em en· 
terrarlos por Jer nas terrat, que feus 
4vÓs ganharaõ aos Mouros. 

Defla uniaõ foy unica filha: 
14 A INFANTA D. Gu10MAR. CouTINHO, que 

cafou com o Infante D. Fernando, como fica efcri• 
to no Liv. IV. Cap. IX. 

CAPI-
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'Do Senhor 'D. Fernando II. 'Du'iue de 

'Braganf a. · 

Aõ fe eximem os Principes de 
padecerem como os mais ho
mens as adverfidades da fortu
na , confpirando contra elles 
as defgraças , fem que a gran
deza do nafcimento , nem o 
poder, com que tanto fe det: 

tinguem , os livre do precipício , em que os lança 
feu fatal deftino , porque no grande theatro do 
Mundo fe muda6 as fcenas com a mefma facilida· 
de , e ligeireza , com que o coftumaõ fazer os Co
micos nas fuas reprefentaçoens , como nos molha
rá logo a prefente Hift:oria. 

Tom.V. Eee ii ODu. 
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O Dut.lUE D. FERNANDO, fegundo do nome, 

a quem pelos gloriofos fucceífos de Africa appelli
daraó Africano , nafceo fegundo podemos inferir no 
anno de 1430. Succedeo nos dilatados Efiados da 
Cafa de Bragança ao Duque feu pay. F oy de 
gentil prefença , adornado de cxcellentes partes , 
generofo , e de elevados peníamentos , magnifico , 
e mageí\ofo no apparato riquiffimo do (eu Pa1ado, 
e na grande comitiva de criados, benigno com os 
que o amavaõ, de maneira, que efquecido ~a fua 
grande elevaçaõ fe fatisfazia de fe lhes moRrar 
igual ; porém nos que reconhecia penfamentos de 
o quererem fer , lhes inlinuava tanto a fua fobera
nia; que logo entendiaõ, que os effimava em pou
co ; porque ainda que fabia ufar de diffimulaçaõ, o 
defprezo , que naó indicava a voz , manifefiava o 
af pe8o. Com os V aífallos íe naó fatisfazia com 
fer ref peitado, {enaõ tambem temido. CoR.umavà 
andar com grande comitiva, pelo que começou a 
jer invejado dos grandes, temido de alguns, e odia· 
do de muitos, a que fe ajuntava ter com EIRey D. 
Affonfo V. adquirido grande authoridade , porque 
feguia o feu confelho nos negocios mais arduos : e 
affim naó podia a emulaçaó dos Senhores grandes 
fofrer , que em tudo foíle o primeiro, porque El
R.ey füzia delle taó alto conceito , que nenhuma 
coufa meditava , nem punha em pratica pertencen
te à guerra , iem elle fer ouvido ;. nem ainda das 
que íómente tocava6 ao defpacho ordinario, refo1-. 

Vla 
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via.alguma Ícn) o leu parecer: de tal forte, que naõ 
.concedia ElRey merce em que o Duque naõ tivet: 
~ parte , humas Ve:ieS com a inculca , outras com 
o parecer, e fempre com a approvaçaó, porque tu· 
do o que defpachava era pela fua maõ , e affim fe 
viaõ precifadoe a renderlhe as graças. 

Era o Duque de Bragança o mayor Senhor 
naó fó em Portugal , mas em Caff:ella, Aragaó , e 
Navarra , pois he fem duvida , que na6 havia Ca
ía alguma, que naó folfe de Infante , que podefie 
competir com elle em Ef\ados : porque ainda que 
uaquelle tempo havia Senhores poderofos cm cae. 
tella, naõ era de patrimonio feu, como advertio Fr. 
Jeronymo Roman, fenaó de terras ufurpadas, e Roman, Bitloria da 

M 11 d d O d Mil' Caía de Bragança , com os enra os as r al.9 1tares, com que parte J• c:ap.aH. 
1ê &ziaõ poderofos, que era o mais a q\Je os podia 
elevar a fortuna. Porém o Duque de Bragança ti· 
nha cincoenta Villu, Cidades, e CaRcllos, com ou-
tros Lugares fortes , fcm que fe numeralfem Quin-
tas, herdades, devezas, e campos, de que era Senhor. 
Deflas terras he tradiçaõ conílante, que podia tirar 
tres mil homens de Cavallo , e dez mil Infantes 1 
que he Exercito grande , havendo muitos na Euro-
pa , a quem naõ podiaõ fornecer tanto numero de 
Tropas os feus EO:ados , para quem naõ era So-
berano. 

A' grandeza, e poder deite Principe íe ajunta
va a circunílancia de fe achar com tres irmãos po
derofos, e grandes Senhores no Reyno, que eraó 

D.Joaõ, 
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D. J oaõ , Marquez de Montemor , e Condeftavel 
de Portugal, D. Affonfo , Conde de Faro, e D. 

· Alvaro, todos cafados , com as melhores Caías do 
Reyno, e com reciproca amifade. Achava-fe o 
Reyno com pouca f ucceffà6 , porque naó havia 
mais varaõ , que o Principe D. J oa6 de fingulares 
virtudes., mas com condiçaõ afpera, e fevera , fa. 
zendo-fe já de entaõ temido, porque naõ {e agrada
va dos Senhores grandes , que f o fria mal , e naõ gof. 
tava, fenaó de gente de mediana esféra, com quem 
tratava mais familiarmente. O Duque era temi
do pelo feu valor , e invejado pela profperidadc , e 
grandeza da fua Cafa, e como fe achava mal quillo 
de .·muitos, íe vio cercado de inimigos, que confpi· 
raraõ para a fua infelicidade. 

N aõ contava o Duque muitos annos, porque 
pouco podia paífar de dezafete , quando feu pay ain
da em vida do Duque de Bragança o Senhor D. Af. 
fonfo, o defpofou com D. Leonor .de Menezes, fi. 
lha de D. Pedro de Menezes, Conde de Vianna, e 
Villa-Real, Capitaõ, e Governador da Cidade de 

Prova num. 71. Ceuta, o qual a eff:e tempo já era falecido. Conf. 
ta de huma procuraçaõ della Senhora feita na Villa 
de Torres-Novas em 2 de Mayo do anno de 1447 
por V afco Gil, Tabaliaõ , criado que 'tinha fido do 
Infante D. Fernando, Efcudeiro do Regente D. 
Pedro, e1Vaífallo delRey, de que foraó teflemu
nhas Fr. Lopo, Religiofo de S. Francifco, Con
feifor da dita Senhora, e Diogo Gonçalves Merca· 

dor, 
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dor, Efcudeiro, e morador na dita Villa , e Gonçalo 
Machado, Efcudeiro, e criado da dita Senhora, na 
qual procuraçaõ dá poder a Alvaro Pires, Procu
rador dos feitos delRey, para effeituar os contratos 
do feu cafamento com D. Fernando, e fe poder re
ceber com elle por palavras de prefente como or
dena a Santa Igreja Romana. Eff:ava neff:e tempo 
em Ceuta o Duque D. Fernando 1. feu pay, que 
naõ tinha ainda outro titulo mais, que o de Conde 
de Arrayolos. Foy Alvaro Pires àquella Praça 
com a procuraçaõ da dita Senhora, e fe recebeo 
com o Duque (que tambem naõ tinha ainda titulo) 
em 14 de Agoff:o do fobredito anno nos Paços do 
Caff:ello, onde morava o Conde de Arrayolos, que 
entaõ o governava: foraõ teftemunhas D.Joaõ, de
pois Marquez de Montemôr , feu irmaõ , F ernaõ 
Rodrigues, Chanceller do Conde, Diogo Alvares, 
feu Ouvidor, e Nuno Pacheco, feu Efcrivaõ da 
Puridade, de que fez termo em publica f6nna Mar
tim Affonfo, Tabaliaõ na dita Cidade, o qual fen
do enviado à dita Senhora, o mandou por via de 
Pedro EG:eves, Conego, e Vigario Geral em Santa• 
rem , e feu Arcediagado, e Bacharel em Canones, 
ao Tabaliaõ daquella Villa Alvaro Dias de Moraes, 
V aífallo dei Rey, para que lho fizeífe publico , e au· 
thentico , de modo , que folfe digno de fé , o que 
com eff"eito lhe fez em publica f6nna em 16 deJa· 
neiro do anno de 1448 fendo tellemunhasJoaõ Ro· 
drigues Perdigaõ, e Pedro Annes, fórmado em Ca· 

nones, 

oigitized by Google 



Bifloria fjenealogicA 
nones , e Affonf o Annes , Efcudei~o , todos mora
dore$ na Villa de Santarem; mas naõ durou muitos 
annos e(la uniaõ ' como adiante fe verá. 

Creou-fe. o Duque D. Fernando com EIRey 
D. Aífonfo V. havendo entre ambos pouca diífe
rença na idade , e affim o fervia com grande amor 
acompanhando-o em todas as occafioens, que hou· 
ve erp fcu tempo, com grande fatisfaçaõ delRey, e· 
muita defpeza da fua fazenda. Affim iê vio quan
do paífou a Ceuta com o Duque feu pay a buf car 

f:f:°"v.d:a1!iPAf· o Infante D. Fe.rnando, e quando f6mente por ad
quirir gloria ao leu nome , no anno de 1461 foy a 
Alcacer Ceguer , em cuja Conquifta já fe achara 
com o Duque feu pay, e com {eu irmaõ. D.Joaõ 
no anno de 14s8, em que EIRey a tomou aos 
Mouros~ e agora com novos impulfos de naõ palfar 
huma vida ociofa , alcançando .licença, do Duque 
feu pay, tornou à Africa na companhia do famo-

Vida de o. Duarre de r. e d d v· D D . d M . G Menezes, imp.1627• 10 on e e 1ana • uarte . e enezes, O• 

pag.1 ~9· vemador daquella Praça, a quem o valor, e a for• 
tuna· collocaraõ o feu nome entre os Heroes mais 
efclarecidos de todas as idades. Levou à fua cuíl:a 
mil homens de pé·, e duzentos de Cavallo , em 
que entravaõ muitos Fidalgos , e outra muita gen· 
te nobre do Reyno, de que fe coGumava fervir, e 
qne por obfequio ·o queriaó acompanhar. Com ef. 
te corpo fervi o naqueUa Praça à ordem do Conde, 
entrando muitas vezes pelas terras dos Mouros ta·· 
l?ndo a Campanha, achando-fe em. todas as occa•. 

fioens, 
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fioens, que naquelle anno houve , que foraõ· mui .. 
tas ; porque o Conde General da Praça hia com 
vontade de verfe com o inimigo, e affim por tres 
vezes o feguiraó até às portas da Cidade de Tan .. 
ger , fazendolhe . tanto damno , que lhe degollara5 
mais de feifcentos Mouros , queimandolhe quatro 
Lugares muy ricos , que foraõ Palmera , Ceta , 
Aamar, e Leonçar. NeA:a Campanha fe fizera5 
acçoens dignas de eterna memoria , e alcançaraõ 
além da honra, prezas confideraveis de gados, e Ca· 
tivos , de que fe aproveitavaõ os Soldados, e Ca· 
valleiros. O Senhor D. Fernando, que ainda na5 
era Duque , nem Conde , fe portou com grande 
valor, e prudencia, ajuntando à Mageílade de Prin· 
cipe o difvelo , e cuidado de Soldado particular ; 
porque fendo o primeiro nos perigos , moftrava fel· 
lo tambem em obfervar as ordens do Conde, como 
de feu Capitaõ , fazendo deffa forte ley inviolavel 
com o feu exemplo , em que particularmente fez 
fingular eftudo depois que obfervou o animo de
pravado de alguns Fidalgos , que entre inveja , e 
raiva começaraõ fem fruto a induzillo contra a au
thoridade do Conde , procurando ter por in{humen· 
to da fua vingança a alta grandeza do nafchnen~o 
do Duque, que era o mefmo, que o obrigava a 
moff:rarfe affavel , e obediente , confeguindo deff:a 
forte , além da gloria, e ,reputaçaõ do feu nome , o 
epiteto de Africano. As iníl:ancias do Duque feu 
pay voltou a Portugal , onde quiz ElRey por dit: 

Tom.V. Fíf tin-
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tinguir os r~us merecimentos ' fazerlh~ merce d~ 
poflo_ de Fronteiro môr de Entre ·nouro, e .Mi~ 

. nho , e Traz os Montes , lugar , que occµpara o 
Torre do Tombo, hv. D d B D Affi r. fc " ·1 ~ 
4 dos MyWcos, pag. uque , e ragança . on10 . eu avo , J'1 entao 
s •· · · falecido ~\foy a Cart~ pafiàda em Santarcm a 1 f de 

Janeiro do anno de 1462, e eflá regillada _no Ar-
Dico liv. pag. 11. chivo Real da Torre do Tombo. A 4 de Feve~ 

reiro do mefmo anno. lhe fez. merce ' de que erq 
todas as fuas Villas , e Lugares gozaífem dos mef
mos privilegios, graças , e liberdades, que o Duque 
feu pay lograva nas terras dos feus Eilados. Deitas 
merces coníl:a , que ainda naõ era Conde de Guima· 
rães , como algumas Memorias referem pondo ef:. 
ta no anno de 1461, porque muito depois o creou 
Conde de Guimarães, erigindo efta Villa em Con .. 
dado ; dandolhe mais as rendas , e direitos Reaes ; 

Provanum.7.z. que tinha na mefma Villa tudo de juro. ConcC... 
deolhe depois no anrio de 1464 por Carta de doa .. 
çaõ paffada em Ceuta o Padroado da Collegiada de 
Santa Maria de Oliveira , hum dos melhores , que 
fe conhecem em Helpanha pelos furos,. e privilegios 
m uy efpeciaes , que tem por merce dos Reys anti .. 
gos. Compoemfe a Collegiada de D. Prior, Co
negos , e outras dignidades: a de D. Prior da Co~ 
legiada , he Beneficio de grande renda , e foy tam· 
bem da fua aprefentaçaõ, mas hoje he data da Co. 
roa pela caufa, que fica efcrita noLiv.IV. Cap.XI. 
pag. 427. Deulhe juntamente os. Padroados de v~ 
rias Igrejas, que tinhaõ fido Abbadias de Monges 

da 
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' ,. 
.da· Ordem de S. Bento , e Mo&eiros de Conêgo$ · 
Regrantes de Sánto Agoftmho; ·e as de todas as ou~ . 
tras Igrejas , e Conventos , que lhe pertenciaõ eni , 
Guimarães.· No mefmo anno de •464 q:uando El~ euoa. delReyD.M· 
Rey D. Atfonf o V. paff'ou de Ceuta a G1baltar pa.:. tQD{o v. capir. ~+ . 
ra fe aviRar com EIRey de Caftella, o Duque aio- · 
da Conde de Guimarães, o acompanhou , e com· 
mayor fatis&Çaõ, porque depois de fe aviftarem oS. 
R.eys·, o de Porrugal marchou para· Ceuta fcguido 
do Duque, que feachQu fempre aofeu lado nas ef.· 
caramuças , que tivcraõ com "OS Mouros , e nas en· 
tradas, que naquella Campanha fe 6zera6 pela Ser· 
ra. de Benacafé , até que EIRey dando por acabada 
a Campanha voltou ao Reyno. · 
· Era· ~ ~nimo do Conde de Guimarães gene· 
roÍ<> ' e fuperior à fua propria conveniencia ' de tal 
maneira, que todas as do~oens, que o Duque de 
Bragança feu pay fez a feus irmãos ; ainda com 
prejuizo feu , as approvou fem contr~diçaõ, de que 
agradecidos todos de commum confêntimento ce· 
lebraraõ h~m contrato , em que declararaõ fer fua 
vontade, que no cafo , que o dito Conde faleceH"e, 
vivendo o Duque de Bragança feu pay , e deixan-
do elle filhos , o mayor herdaífe o Ducado de Bra~ 
gança, e todas aJ terras·, que ficaraõ do Conddla· 
vel , pelo beneficio, graça, e grande amor, que lhe 
deviaó em contentir nas doaçoens , que o Duque 
feu pay lhes tinha feito de certas couf as , que por 
fua morte f6 a elle pmenciaõ. F oy. feita eíla cef..; 
.. . Tom.V. Fffü fa6 
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faõ por huma efcricum publica,. em que. pediaó·a 
El Rey a confirmaife., julgallC , e fizeBe executar., 
como lho pediaó, de que.foraó tdlemunhas GilAy· 
. res Moniz, .. Fidalgo. da Caíà delRcy , Ayres Pinto, 
Cavalleiro da Caía do Conde de Guimarães, Lopo 
da Gama, Efcudeiro de D.JoaéS, e Pedro Gonçal,, 
·ves, Eícudciro de D. Affi>DÚl.. Confirmou· EIRey
D. Atfonfo eA:a convcw;aó por buma Carta , cnt 
que fe encorporou dle tratado , onde . fe d~ O· f~ 
guinte : E nós ven"" Jau r1qw:rimento jq/fd , e er,. 
zoado ço.nlirmandonoi çom maito& D'1Utore1 , . 'lue e811 
parte tem , a nos praz , e de noj/ô poder al!foluto , ' 
autnoridark Real., .ele. e nom embargando ko jura· 
mento po/la, e quaefiJuer Lex, Ca1111nes., Grglà1, ~ 
opini.oens ·Je Doutore& , '/118 e/lo. : emllargarem ·a nom 
ualer po/lo que,faja febre futura .fahre.Jfam , por'f 118 eJlt 

·tendef11(Js qus ./ie fêr-qijfo , e km , e concardia das par• 
tes de fe a/fi1n fazer.· ·Feita em Coruche em 10 d~ 
Fevereiro de 146;. F oy grande a uniaõ·, -e boa col"' 
refpondencia da amizade entre . eR:cs Principcs , e 
até clla foy motivo nas d.efgraças, que padeceraó ~ 
accumulando-a como culpa.. , ! 

Corria já o anno de 1470 em o qual EIRey 
D. Atronfo tinha já feito Duque de Guimaries a 
D. Fernando; naõ podemos alcançar o anno deíl:a 
merce , n~m menos a de quando foy Conde da 
mefma Villa , porque naõ as pode dcfcobrir a ºº' 
fa diligencia no Archivo Real da Torre do Tom• 
bo 1 nem no da Sereniffima Ca.fa de Bragança ; po .. 
:. . . . . · rém 
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tém temos documento. original, em que já no refC •. 
rido -anno era Duque -da dita Villa , -o qual he o 
contra to do feu cafamento. ·. Acha·va ... fe o Duque 
viuvo havia· muitos annos , e fem fucceffàó na fua. 
grande -Cafa ; · pelo que EIRey determinou ·de o 
cafar com fua fobrinha a Senhora D. lfabd , filha 
do Infante D. Fernando feu innaõ , que foy jurado 
Principe, a qual foy· chamada Infanta, tal vez por 
fer irmãa da Princeza D. Leonor, que ElRey ha,. 
-;ia dado por efpofa ao Principe D. Joaõ herdeiro 
do Reyno. Alguns entenderaõ, feguindo hum ru• 
mor . antigo, q1.1C eflas vodas foraõ o primeiro m~ 
tivo da origem das cuíl:ofas revoluç6es do Reyno. 

·Na<> ha duvida , que a. condiçaó do Principe D. 
Joaõ era tanto em.exceífo altiva, como a de feu pay 
benigna ; e f6mente o poder do ref peito delRey o 
accommodava a ter ao cunhado por V aHàllo, como 
fe eíl:a igualdade do Duque o cxceptuaífe da obriga· 
çaõ de fubdito , e ao Principe diminuiífe fobre elle 
a foberania~ N aô parece , . que podia fer eí\e o m~ 
tivo da primeira defaffi:içaõ do Principe ao Duque, 
porque a grandeza da Cafa de Bragança frizava 
tanto com a Real por parentefcos , e cafamentos ; 
·que bem facilitava' d\e. Fora6 celebradas as Capi
tulações deff:e contrato na Villa de Setuval , como 
conffa da Efcritura delle , que principia affim : Eni Prova num. 7 + 
1J()me de Dioa amen. Saibaá quantos e/le ellromento 
de contrato de ca/àmento virem , que aos c/{Jze dias dtJ 
pr!fante mez ~ J u/áo do anno do N acimento de N. S~ 
. .. Je(u 
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tro nos Paços do muito alto , e muito p«lerefo Prin. 
~ipe, e Senlwr o Infante D. Fernando, Duque de Vi: 
feu , e Béja, Senhor de C willláa , e âe Moura, Rege. 
tkr, e Gwernador do1 Mellrados âe Clzri~, e San. 
tiago em os Reynos, e Senlwrioi àel'lley nojfo Senlwt, 
eftamlo o dito Senhor ti# pr~nte, e com elle a muito 
alta , e muito podero/à PrincnA , e Sen/zora a Iefan· 
ta D. Britesfaa mu//zer, e i/fo meJmo ·ellando lzy o 
muito nobre Bar~ , e Senlzor D . .Â/varo ,filho lidimo 
natural do I llu/lre Prin&ipe , e Senlzor D. F'ernandJJ, 
Du'lue de Bragança, rfc. e irma'Ó dlJ 11/u/lre Prín
cipe , e Senlwr D. Fernando 1 Du'lue âe Guim'!"áes, 
é Senlwr ite Monte Alegre , e /êu Procurador f u/fi&i· 
ente para o auto a fufõ declarado, O-e. N etle mel; 
~o dia fe fizeraõ no Paço do Infànte os Defpofo· 
rios da Senhora D. I&bel com o Duque por feu 
Procurador; os quaes juraraõ de huma, e outra par· 
te, e Rodrigo Annes Capellaõ da Infanta , e Prioc 
da Igreja de Covilhãa, que em alta voz o repetio, 
tomando as mãos da Senhora D. Ifabel , e do Pro· 
curador do Duque ·de Guimàráes , que declarou a 
recebia por fua legitima mulher, havendo a difpen~ 
fa do Santo Padre , que procuraria com diligencia ; 
e que tanto que ella cumpriífe a idade para o tha
lamo, jurava de naõ receber outra mulhet , e o mef. 
mo ratificou a dita Senhora ' e (e fez hum Inftru~ 
mento publico requerido pelo Bacharel J oaõ Af: 
fonfo, fendo as teílernunhas, que f~ a~araõ prefen-: 

tes> 
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tés, D.Joaó Coutinho, Conde de Matialva, Nu
no da Cun~a, AI varo de Almeida , Artur de Brito, 
Diogo Gil Moniz, ·Fidalgo da Cafa do dito lnfan- · 
te, e Lopo Fernandes , V eador da Infanta , o qual 
lnílrumento reduzio a publica fórma Alvaro Dias 
de Friella5, N~tario publico , e geral. De todos 
efles Documentos, que naõ tem duvida , fe vê com 
evidencia.,, que já neíl:e anno era Duque de Guima· 
rães, e que naõ foy eRa merce feita, como algumas 
Memorias referem coin a Chronica delRey D. Af. Chronic. do dito Rcy 

fonfo V. em attençaõ defle cafamento , porque fe 'ªP. J~ 
havia de declarar ·na Efcritura; antes della, e da 
procuraçaõ nella inferta coníla o ·contrario, pois diz. 
affim: ln nomine Domini. Saihaô quantos e/la pre• Prova num. 75, 
/ênte procuraçaô virem como aos 4 dias do mez de 
Julho , anno do Na/Cimento de N ojfo Senhor ] yu 
Chri/lo de 1470 an11os em Vil/a-Viço/a no Ca/lello da 
menagem , onde pol!fa o alto , e poderofo Principe D. 
Fernando 1 Duque de Guimarí1es, e Senhor de Monte 
.Alegre , pr~mogenito , e herdeiro do Duque de Bra• 
gança, Marquez de Villa-Viç!!fa, Conde de Barcel· 
los , de Ourem , .~ de Arrayolos , e Conde de Neiva, 
Senhor de Monforte, e Penha.Fie/, e:lc. Eíla pro-
curaçaõ fez o Bacharel J oaõ Affonfo , Efcrivaõ da 
Fazenda do Duque de Bragança , e feu Deíembar-
gador, e N otario geral nas fuas terras, e furaõ tef. 
temunhas D. J oaõ de Eça , J oaó Gomes de Soufa , 
e Nuno Pereira,·Fidalgo da Ca:fa do Duque de Bra-
gan~a , e Gonçalo Guedes , e Martim Ca.rneiro, 

feu 
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feu Camereiro. Dotou EIRey a ef poíã com huma 
tcnça de trezentos mil reaes de trinta e cinco livras 
ao real , e o mais a arbitrio dos Infantes : fezlhe o 
Duque de arrhas quarenta e feis mil e feifcentas e 
feífenta e feis dobras, e dous terços de dobra, cor
rentes de cento e vinte reis dobras, fcgundo a Or-
dcnaçaó deftes Reynos , para o que hypothecou a 
Villa de Chaves com toda a terra de Barrofo , e to
das as jurifdicçócs civeis , e crimes , e os feus Caf. 
tellos, e que ~s Alcaides delles fariaõ homenagem 
a quem entaõ foffe Duque de Bragança , e herdeiro 
da herança do Condeftavel , tudo em fua vid3 fó. 
mente, em quanto naõ foífe inteirada da dita quan
tia. E fe declarou, que em cafo de fucceder o Du· 
que de Guimarães na Cafa, ficaífe a obrigaçaó tran.: 
ferida , e mudada nas Villas de Ourem, e Porto de 
Moz na mefma fórma ; e de que naó teriaõ lugar 
as ditas arrhas falecendo a dita Senhora primeiro, que 
o Duque , e outras condições coíl:umadas nos con· 
tratos de taõ grandes peífoas. Foraõ prefentes , e 
affinaraõ como teftemunhas D. Joaó Coutinho, 
Conde de Marialva, o Doutor Joaó Pereira , e 
Diogo Gil Moniz , ambos do Confelho deIRey, o 
Doutor Lopo Gonçalves, feu Defembargador, e 
F ernaó ,Pereira, Alcaide môr de Guimarães, o Ba· 
charel Luiz Eannes , e o Bacharel Joaó Affonfo, 
Ouvidor do Duque de Bragança, e feito por Alva· 
ro Rodrigues de Friel1as, Notario publico. Foy 
aprefentado depois a ElRey , como diz a metina 

Carta 
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C~taDpor eJlasde. pa6tav:as : ~Por pa~:e. da. inclyta , ./ Prova num.76• 
nourJe . uquez.a . mmaraes mm11u muito prezaua 
foórin/za ; a qual Carta foy. feita em Coimbra por 
Antaõ Gonçalves a 8 de .Agotlo do anno de 1472. 
Efle contràto ratificou o Duque eflando na Villa 
de Guimarães , e neífe mefmo dia , que fe contavaõ 
19 de Setembro do referido anno , dentro no Paço, 
que tinha. naquella Villa , os recebeo o Bif po de Vi· 
fcu D. Jeronymo de Abreu. EA:e Biíipo he o mef- Tom doT~bo, Jiv. 

D J .- G Ab p l d 11 z. dos l;Jylliços, pag. mo . oao omes de reu , re ado ena lgre- 4 51• 

ja, na qual naõ houve outro do feu appellido , e 
devia fer erro de quem efcreveo ; porque por eíle 
tempo governava aquella Igreja D. J oaõ Gomes 
de Abreu , e no Archivo Real fe acha a legitima· 
çaõ de feu filho Pedro Gomes de Abreu ·, havido 
antes de fer Bifpo, a qual foy feita em Evora a 8 
de Março de 1479, e outros muitos Documentos, 
l)UC provaõ a fua exiftencia, chamandolheJoaõ, e 
naô Jeronymo, o que advertimos para tirar a equi· 
vocaçaõ. 
· Palfou ElRey D. Affonfo novamente à Afri·. 
cano anno de 1471 com huma grande Armada; nel· 
la o acompanhou o Duque de Guimarães, de quem 
fempre fe fervia ; e à f ua grande aél:ividade encarre
gou aquella parte , que fe apreíl:ou na Cidade do 
Porto. . N eA:a Campanha exercitou o officio de 
CondeA:avel , e fem embargo de fer feu irmaõ o 
M arquez de Monte môr o Condeíl:avel do Reyno, 
o Duque fervia fempre eRe poíto nas expedições 
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Militares , em que com EIRey fe achou : pelo que 
parece , que o Marqucz devia fómente na Cort. 
exercitallo para os p6vos , e caufas forenfes da f ua 
jurifdicçaõ , pois achamos ao Duque na Campanha 
lograr eíta preeminencia , com que ElRcy queria 
dillinguir a fua grande peífoa , para que fu{fe im~ 
diata à fua em todo o governo Militar. Era o Du
que naturalmente pio, e temente a Deos , como fe 
vê do feu TeR:amento , q~e fêz nefta occafiaõ , já 
depois de embarcado na N ao, que nomeya a Bom· 
lha. Delle fe tira a fua pieda~ no modo, com que 
trata da fatisfaçaõ das f uas dividas , e na grandeza, 
e attençaõ, com que fe lembra dos feus criados; foy 
feito em 17 de AgoA:o do referido anno de 1471, 
e nomeou por feus Teflamenteiros a Ayres Pinto, 
V eador da fua Caía, e aJoaõ Alvares feu Secreta
rio, e Femaõ Dalves feu Thefoureiro. Foy e«e 
TeR:amento efcrito pelo Duque, e approvado em 
~o do dito mez., em que faraó teflemunhas Fer
naõ Pereira feu Camereiro môr, Ayres Pinto, Mef. 
. tre Efcola, feu Capellaõ môr , e Joaõ Dalves , o 
Licenciado Luiz de Madureira feu Deíembargador, 
Diogo Ferreira·, e Affonf o Pereira , Fidalgos da f ua 
Cafa. Depois quando com o mefmo Rey entrou 
com Exercito por CaA:ella pelo direito da &-rel
lente Senhora , fez o Duque hum Codicillo , que 
ajuntou a efle Teftamento , confu1tado com Fr. 
Gomes , que devia fer f eu Confeífor : delle fe vê,. 
flUC já tinha hum filho, e fucce~or da f ua grande 
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Caía t porque recomenda a creaçaõ , e tutoria del
·le à Duqueza fua mulher , a quem roga, que por 
. ferem poucos os feus annos , fe dirija pelo .confe· 
lho , e pratica do Duque de Bragança feu Senhor • 
e pay ; e logo difpoz o modo da fatisfuçaó das fuas 
dividas como Chriílaõ , e a recompenfa do ferviço 
dos feus criados como Principe , moílrando-fe gra- · 
io para com elles na memoria, e na eílimaça6. Foy Prova num. 7~t 

. feito em Touro a 20 de Julho do anno de 147f. 
N et\a mef ma Cidade , em que ElRey entaó fe 
achava , lhe fuz merce da f ucceffaó do Ducado de 
Guimarães para o filho primogenito, declarando 
além dos merecimentos do Duque, e d.o grande pa· 
rentefco, que com elle tinha, o fer aquelle filho ne· 
to de feu irmaó o Infante D. Fernando. Naõ fo
fiiaõ os moradores deA:a Villa, que ElRey déífe o 
.feu domínio, e affim alcançaraõ huma declaraçaõ, 
que vagando a dita Villa , ou o Duque a Jargaífe ~ 
que a naõ proveria em nenhuma peífoa, ainda que 
Real fo{fe , fó fendo o Príncipe herdeiro ; porém 
naõ teve effeito eíla, e outras declarações femelhan· 
tes fuitas a favor de outras terras. F oy feita etla mer· 
ce em 1 S de Julho do referido anno. E no feguinte Prova num. 79• 
eíl:ando EIRey em Lisboa, a 10 de Agofio lhe fez 
mcrce , de que fuccedendo elle na Caía ~o Duque 
feu pay, pudelfe nomear hum dos titulos della, ou 
dos que elle já polfuia, em feu filho D. Filippe, e 
que fem outro encartamento , nem dedaraçaõ fe Prova num. 80. 
pudeJfe chamar do titulo , que. o Duque (eu pay 
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affinaífe ; e que em caf o, que ellc falece ire , o dito 
titulo tornaífe ao herdeiro da Cafa para nella fe con
tinuar. Com toda efi.a diíl.inçaó attendia ElRey 
ao Duque de Guimarães , a quem já tinha feito o.u~ 
tras merces em vida do Duque de Bragança feu 

Prova num. 81. .pay, como foy eximir no anno de 1456 em 2; de 
Agoflo por huma Carta feita em Cintra por Fer· 
naó Lourenço , os feus Almoxarifes de Eixo, Coes, 
e Paos das contribuições , e pedidos , e do Senho
rio das terras do Julgado de Ferreiros, tudo de ju-

Prova num. Sz. ro , e herdade para fempre fegundo a Ley Mental. 
F oy feita efi.a Doaça6 efi.ando em Reflello ( ho
je Belem ) por Martim Lopes a 1) de Agoílo de 
1471 , e do Lugar de Larache em Africa, de que 

Prova num. 8;. 1he fez Doaçaó em Lisboa feita por Pedro de Pai-
Ya a 1 o de Setembro de 147 J , e outras. 

Determinou ElRey paífar a Cafi:ella intitula
do Rey daqueUa Monarchia pelo direito da fuc
ceífaõ da Rainha D.Joanna, com quem eRava ca
fado, e jurado pelos Grandes, e P6vos daquelles 
Reynos , como temos referido ; e porque naõ po
dia fer pacifica a poífe pela oppofiçaõ da Rainha 

. D. Ifabel , entrou EIRey com Exercito pela Cida-
Zurica lib. 19. c:ap.~o. de de Touro , e antes da batalha fe moveo huma 

queflaó , de que fe remetteífe a decifaó defi.a taó 
grande contenda a defafio particular dos R eys , e 
que para fegurança fe daria ó refens de huma, e ou
tra parte. ElRey D. Fernando de Aragaó perten
dente por fua mulher, nomeou o Duque de Guima-,,, 
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rã es , e o Conde de Vil1a-Real , o que naõ teve 
effeito. Seguio-fe depois a batalha , mas naõ fe 
achou o Duque de Guimarães neíl:a acçaõ (ainda 
que tinha o exercicio de Condeftavel) porque com 
boa guarniçaõ ficou na Cidade de Touro encarre
·gado por E1Rey da fegurança , e guarda da peífoa 
da Rainha D. Joanna, a quem depois chamaraõ a 
Exce/lente Senliora, juntamente com o Conde de 
Villa-Real, como negocio de mayor importancia, 
com a qual fe affiançavaõ feiices efperanças , que 
nao correfponderaó depois como fe premeditaraõ. 
Dada a batalha , e confeguida a viél:oria, que fe ve- eh d IR 0 f. 
ri6cou depois com a chegada do Príncipe D. Joaó to;f~V.~ 5;: .A· 

à Cidade de Touro, e naó havendo quem délfe no-
ticia da peífoa delRey , o Duque o fentio tanto , 
que cheyo de colera, e paixaõ, rompeo em expref-
f oens de grande fentimento, dizendo naõ fem lagri- Chron. do Principc o. 
mas, aos que fe tinhaõ achado naquella acçaõ, que Joaõ cap.80. 

naó mereciaó nome de Cavalleiros os que naõ fa. 
biaó dar conta da peífoa de feu Rey. N eíl:a gran-
de coníl:ernaçaó fe achava o Duque , quando o 
Principe o pertendeo moderar com palavras de ami-
fade, exhortando-o a que fe calaífe, o que o Du- Abreu Cholobulcman. 
que preoccupado da fua dor naó admittio como o cap.17.pag.98. 

Príncipe quizera , de que dizem fe efcandalifara ; 
porém chegando a notida de que El Rey fe retira-
ra a Caíl:ro-Nunho, focegou o Duque. 

Defvanecido o projeél:o da poífe dos Reynos 
de Caíl.ella pelas mal cumpridas promeífas dos Se

nhores 

oigitized by Google 



420 Bifloria <jenealogica 
nhores .Caflelhanos, premeditou ElRey a jornada a .. 

Zurira ~n. de Aragaõ, França , e para efiê. fim mandou ao Principe D. 
1om.4Jiv.19.cap.19.J ~ r. b!lr. Th e:. d e J 
Faria Europ. rom. 4 oao , que 10 u1e ao rono iazen o-1e evantar 
fart.J.cap.J• num.74 Rey, porque elle a feu favor dimittia a Coroa. 

Confultou o Principe efta materia com os Gran
des , e Senhores do Reyno ; referemfe variamente 

o. Agof!. Manoel Vid. os votos , que houve nef:le Confelho , porém con. 
dclRcy D.J~õu. Jiv. cordaó alguns, que o Duque D. Fernando, com 
1. pag. 38. 

palavras muy expreffivas , e com grande energia , 
ef:lranhara ao Principe querer aceitar a offerta da 
Coroa , que lhe fazia hum pay preoccupado da me· 
lancolia , e conftemado das ~dverfidades da fortu
na, e que com outras muitas razoens nafcidas do 
feu zelo o diífuadira de pôr em pratica aquella pro
poR:a. N aó foaraõ aquellas vozes bem nos ouvi
dos do Principe , porque o defejo de reynar lhas 
fazia parecer mal intencionadas. Teve-as por mais 
af peras do que ellas eraõ , naó porque as naõ reco
nhecelfe verdadeiras, mas porque naõ as julgava af. 
feél:uofas ; naõ pelo que f oavaõ , mas porque elle 
as proferia ; porque ajuntando ao voto a authori. 
dade da pelfoa conhecidamente zelofa do bem pu· 
blico, attrahia a eíl:e parecer o animo de muitos. 
Porém como a lifonja fempre tem quem a figa, 
( ainda em materias de nenhuma confequencia ) naó 
faltaraõ pareceres em contrario, com que ó Prín
cipe fe conformou. Ha quem efcreva , que a Se
nhora D. Filippa, filha do Infante D. Pedro, com 
authoridade de tia do Príncipe, irmãa de fua mãy, 
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fomentava a difcordia entre o Principe , e o Du• 
que, trazendo lhe à memoria as contendas paaàda s ·· ·· · . . · · 
na defgraçada morte de feu avô; e pedindolhe iãtif. 
façaõ , e caA:igo na Cafa de Bragança, valcndo-fe de 
todos aquellcs motivos , com que fe augmenta a 
dor , e f e &cilita o odio. 

A eA:a offenfa herdada ajuntou o Principc ou
tras contra a pelfoa do Duque , que fe lhe fàziaiS 
mais feníiveis , como a prefente, e a de haverlhe o 
Duque , à iníl:ancia da Princeza f ua cunhada, eR:ra• 
nhado por vezes o trato illicito , que cntaõ tinha 
com D. Anna de Mendoça com hum amor taõ li· 
vre , e tal conílancia , que lhe &zia dura a refo]ue, 
çaõ , com que lho reprefentava ; e como as ad· 
vertencias do Duque fe oppunhaõ a huma paixaó 
amorofa , fe fazia ainda mais aborrecida a pratica 
ao Principe , que como o amor tem qualidade de 
fogo , quanto he mais opprimido , tanto he mais 
violento. Tinha o Principe por muitas vezes ob· 
fervado no Duque refoluçaõ nas materias mais gra• 
ves ; e f uppoílo que dla affCntava bem na autho. 
ridade do feu caraéler, fendo reveR:ida de tanta9 
circunff:ancias a fua peffi>a , naõ fe deixava de inter· 
pretar efle zelo como licenciofa liberdade , e deff:a 
forte naõ achando acolhimento no Principe, ante• 
viaó os prudentes os pemiciofos effeitos , que fe po
dia ó temer da fua má vontade. Accrefcentava ef. 
te temor a publica corref pondencia , que o Duque 
tinha com a Caía Real de CaR:ella, à qual o Prin-

cipe 
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cipe tinha grande aborrecimento , e ainda que era 

ZuritaAn.deAragaõ, diffimulado, o naõ podia encobrir, como diz Jero· 
~~~i~;:lfjt{: de Hef· nymo Zurita. Era efta amifade fundada no che• 
panh1. liv.14 cap.1 •· ·gado parentefco , e trato dos feus mayores com 

aquella Coroa, e já paffava a fer crime capital com 
o Principe, pela difconfiança, com que tratava aos· 

o. Agoll:. Manoel Vi· Caíl:elhanos , de que diz D. AgoA:inho ·Manoel de 
da deiRey D. Joaó 11. V afconcellos na f ua Vida , que o vu1go publicava 
P~· so. outras coufas, que fe naõ podem referir com a mo. 

-deA:ia , com que fe deve fallar na pelfoa de hum 
.Rey , e affim o refiro na mefma duvida. 

Finalmente depois de varios acontecimentos, 
que naõ pertencem a eA:e lugar, voltou ElRey ·D,., 
Affonfo V. de França , furgindo em Cafcaes. Ha
via pouco tempo , que o Príncipe em virtude da 
ordem do pay fe levantara Rey a 1 o de N ovem• 
bro do anno de 1477 com o nome de D. Joaõ o 
II. e quando teve eíla noticia fe achava ·no Paço de 
Santos junto ao mar paífeando com o· Duque de 
:Bragança, e com o Cardeal D.Jorge da Cofia por. 
aquella praya, e voltando para o Duque lhe per.
guntou como lhe parecia , que havia de receber~ 
íêu pay? O Duque, que era naturalmente defemba
raçado, e livre, lhe refpondeo com heroica refolu· 
çaõ: Como, Senhor, o haveis de receber ,flna'Ó comfT 
a v~ Rey, como a vojfo Senhor, e como a vo/jo pay?
de que o Principc pouco fatisfeito mo{lrou no fem· 
biante o defagrado ; e voltando tomou huma pedri
nha da borda do mar , e fez tiro,. lan~ando-a com· 
, · força 
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força contra a corrente da agua : ó Cardeal , que 
era dotado de ~ande talento , muy fagaz , e polit~
co , fez reflexao naquelle tiro , e chegando-te para 
o Duque lhe diíre em fegredo : Vedes· , Senhor, 
aque/Ja pedra, que E/Rey atirou com tanto impeto? 
Pois eu vosJeguro, que me naô dé a mim na cabeça; 
pelo que o Cardeal conhecendo o genio delRey , 
que tomaria fatisfuçaõ da repoíl:a , a na6 efperou , e 
tomando as fuas medidas a tempo, partio para Ro· 
ma. Affim ... o refere o Defembargador Duarte Nu- Chrcm. dclRev o. Af. 
nes de Leao na Chronica delRey D. Affonfo, ain- fonfoV,cap,63. -

da que Garcia de Refende , e Ruy de Pina o paf-
faraõ em filencio, porém Fr. J eronymo Roman . o 
affirma, e a eíle fuél:o fe inclina D. Agoflinho Ma-
noel na Vida delRey D.Joaõ 11..eoDoutorFran- b 

•r:. H d Ah d. a d M A reuCholob.cap.11. c11co ornem e reu 1z, que copna as e- pa.ao8, 

morias do dito Cardeal. Eff:es motivos imprelfos 
no coraçaõ de1Rey foraõ , ao que parece , as pri
meiras caufas do pouco acolhimento , que a Caía 
de Bragança achou no principio do feu Reynado. 

Entrou El Rey D. Affonfo no governo do 
Reyno, em que durou poucos annos. Nefte tem· 
po, em que corria oanno de 1478, fuccedeo o Du
que de Guimarães por morte de feu pay no Du· 
cado , e ER:ados de Bragança , como temos dito , 
fem embargo de que alguns A uthores lhe anticipaõ 
a morte ; e em todo o tempo da fua vida a Caía 
de Bragança experimentou em ElRey aquella at· 
tençaõ , que era demonílradora do amor , com que 
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a tratava , . e de que fe fazia merctcedor ·hum paren·· 
tefco taÕ eftreito , de que nafcia ·amar ;ElRey .aes 
Duques de Bragança com grande affetl:o, de que ti-. 
nha larga experiencia., examinada por tantas vezes 
. à f ua vifta a f ua fidelidade , e :animo daquelles Se
. nhores , -conhecendo, -que a grandeza da fua Cafa 
. fazia gloriofa a ·reputaçaó da Coroa Real Portu
_gueza, a que na6 podia fervir ·de peza , nem <rui-· 
dado ; porque ainda que ·o apparato, ~ grandeza da 
f ua Cafa, e a qualidade , e Eí\ado era de -Prindpes, 
a lealdade era verdadeiramente de V alfallos , e neÇ 
.te ·nome affiançavaõ .todas as efperanças, e affim 
1ferviaõ com as peífoas, e com -e> cGnfelho em toda1 
..as occafioens, que teve no feu Reynado. Porém 
.deR:e amor, e confiança delRey, tomava o Prinai
pe motivo para a má· vontade , t:tne tinha a t0da 2 

Cafa de Bragança , o que El R·ey naô ignorava , -e 
tanto p reconhecia , que quando já .cançado doi 
contratempos da fortuna convocou · Cortes para 
_com lleneplacito do Reyno o renunciar no Princ:i· 
pe , ,e r-etirarfe a viver como particular em o Mof. 
teiro de S. Francifco de V aratojo , que tinha fun
dado junto de Torres Vedras , quiz em fua vida 

p na Chronica dcJRcy ( como referem os Chroniff:as Ruy de Pina ' e Du. 
D.AffonfoV.cap.124. N ~ Le"") d'ír.. ,., 
Duarcc Nunca Chroni· arte unes ve ao compor as 1uençoes, que 
c;8~omcfmoRcycap. havia entre o Principe 1 e a Cafa de Bragança. Naõ 

durou muito a EIB.ey a vida , cuja falta logo co
meçou a fentir efta Caía, porque fobindo Ell\ey 
D. Joaõ p II. ao· Throno no anno de 148·1, como 

em 
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·em Principe lhe foy pouco affeél:o , ceífou logo 
aquelle favor, que havia experimentado nos Reys 
feus predeceífores , e agora devia igualmente expe
rimentar no prefente Reynado , porque fobre o 
parentefco , e mais merecimentos da Cafa de Bra .. 
gança , acrefcia no Duque fer cunhada delRey a 
Duqueza de Bragança· D. lfabel fua mulher , cir· 
cuníl:ancia, que promettia differentes efperanças. 

Convocou EIRey D.Joaõ Cortes na Cidade 
de Evora no principio do feu Reynado, no anno 
14Sf 1 , moíl:ran~o nas íuas difpoftções, que fe diri
gi~ ó fómente ao bem publico , e conferv~çaõ da 
.àlonarchia; porém naõ fe deixava de alcançar o 
fim , a que fe encaminhava eíl:a poli tica , pois ainda 
que fejaõ muy efcondidos os deíignios dos Princi· 
pes, naõ deixa ó de fer penetradas as fuas maximas, 
porque dos muitos, que difcorrem fobre ellas, al
guns as vem a manifeíl:ar : e tendo tomado nas Cor
tes o conhecimento do eíl:ado das coufas , que lhe 
pareceraõ mais importantes, foy entre ellas alterar 
a f6rma das homenaaens , que os Senhores haviaõ Refende Vida do dito 

,,. ~ 11 11 1 Rey' cap. 'S• de dar nas maos delRey, dos Cane os, e Forca e-
:zas ; e porque naõ havia até aquelle tempo o mo-
do deff:a folemnidade, lhe deu fórma com algumas 
claufulas , que naõ f6 qioftravaõ defconfiança, mas 
tambem eraõ em detrimento das prerogativas , e 
privilegios, que gozavaõ. Promulgou logo ordem, 
manJando fobre graves penas aos Donatarios, que 
molhalfem as Doa~ões, e privilegias , que gozavaõ 
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~ füas Caías , para o que lhes a!Iinou termo limi
:tado , de que fe inferia, que o animo delRey era 
reflringir humas , extinguir outras , e emendar to
das : mandou nas mefmas- Cortes , que .os Correge· 
dores entralfem nas terras dos Donatarios com no. 
vos poderes fobre elles , e os feus Miniflros , tiran
dolhes· a jurifdicçaõ , que tinhaó nos feus V afi"allos 
de mero, e mixto Imperio, que em·CaR:ella con-· 
fervaõ os Senhores , a que chamaõ de Jõga , e 
cuchillo , ficando taú diminuido nos cafos crimes 
o poder, que neR:a parte ficaraõ os feus Offidaes 
reprefentando huma fombra apparente de J uiliça. 
Refolveraó os Senhores , e Donatarios defender ju· 
ridicamente os feus privilegios , para o que elege· 
raõ por cabeça ao Duque de Bragança, a quem 
tocava mais que a outro algum efie negocio.~ pela 
grandeza dos Eíl:ados , que poífula , e tal vez que 

n. A~o!li:1. · 1\laao::J, EIRey (como diífe D. Agoíl:inho Manoel na füa 
pag. í+ Vida) vendo-o Senhor de tantas terras, defconfiou 

·de taõ grande pocler em hum V a!fallo , por fer ma
yor do que permittia a extenfaõ do feu Imperio. 

Acabou El lley as Cortes , e tendo tomado 
as homenagens na fórma, que tinha determinado,. a 

Refende cap. ! 7• todos os Grandes do Reyno, o que refere Refende 
por extenfo , foy o primeiro , que a deu , o Duque 
de Bragança pelas fuas Fortalezas, e Caflellos , e 
pelos do Duque de Vifeu feu cunhado, que entaó 
eflava em Caíl:ella por caufa das Terçarias , a que 
fe feguiraõ fous irr:nãos o Marquez de l\lonte môr, 

oCon· 
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o _Conde de Faro , e D •. Alvaro. Protefiou o 
Duque de Bragança a força , e que. juridicamente 
tratava de defender a authoridade, e grandeza da 
fua Cafa. Sentio-fe ElRey dos feus requerimentos, 
em que lheJallava com mais liberdade , do que po· 
dia fofrer a condiçaõ, e feveridade · delRey, e co. . 
n19 defconfiava da pelfoa do Duque , começou a 
idear o modo de fe livrar do temor, que lhe caufa. 
:va hum V aífallo taõ poderofo. Defde elle ponto 
fi~ou quaft impoffibilitada a reconciliaçaõ , achan
do EI Rey occafiaõ depois no tempo , e o Duque 
precipicios , que totalmeilte o arruinaraõ. Tinhaó 
os Donatarios em poder delRey as Doaçôes , e 
Inílrumentos dos privilegias , e ifenções das fuas 
Cafas, a que naõ ditferia, difficultando a fua coníir· 
maçaõ , como fe fora huma merce nova. Era o 
coflume dos Reys logo depois da tua Coroaçaõ , 
confirmar por hum Decreto publico, com claufu .. 
la ~eral , tudo o que haviaõ concedido feus prede· 
ceífores. Dl!rogou efle eíl:y lo ElRey , e depois de . 
largas dilações tratou de averiguar em huns as ren· 
das , em outros os privilegias , e em todos a jurif.. 
dicçaõ. Deíl:a novidade fe queixavaõ os Senhores 
do Reyno, e chegando etlas vozes indifHnt~men
te a El Rey , as que mais fentia eraõ as do Duque 
de Bragança, e feus irmãos, os quaes arrebatados 
com immoderado ardor hia6 difpondo a ruina def. 
ta Cafa , de que fe feguia o deft·jo , que ElRey ti· 
nha de lhes diminuir os privilegios, ordenando em 
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virtude do Decreto , que promulgou nas Cortes , 
que entraífem os Corregedores nas fuas terras. Re· 
cufou o Duque defcubertamente , fallando a ElRey, 
com razoens forçofas ., e concludentes ; e fuppofto , 
que folfe verdade o que o Duque dizia , naó dei
xou de fe julgar oufadia. EIRey lhe refpondeo com 
colera , moílrando no femblante na6 f ó difiàbor , 
mas defabrimento. A inteireza, e liberdade do Du
que naquella audiencia def pertou mais o difgoflo 
das couías , que naõ eítavaõ ef quecidas no animo 
delRey ; e fuppofio, que fe naõ queixou em publi
co , alfentou comfigo darlhe remedio em fegredo, 
com que fe fatisfizeífe das oífenfas , e naõ tardou 
em achar a occafiaõ , que ef perava. 

Em quanto efl:as coufas paíf avaõ chegou J.J~ 
po de Figueiredo, .que havia fido Contador do Du
que, a delatar humas Cartas, que havia cafualmen
te achado de feu amo para os Reys de Cat\ella: e 
fuy o cafo , que determinando o Duque aprefentar 
a El Rey as Doações da fua ~afa , mandou de Evo· 
ra , aonde ellava , a Villa-Viçofa , lugar , em que 
collumava· refidir, e aonde tinha o Archivo da fua 
Cafa , a bufcallas por Joaõ Affonfo feu Contador, 
o qual enfermando , fiou aquella diligencia de hum 
feu filho, que por fua curta idade, e muita pregui
ça , levou comfigo a Lopo de Figueiredo para que 
o ajudaffi: a bufcar as Doações : achou entre ellas 
as Cartas , de cujo pouco recato de guardallas fe 
póde inferir o pouco , que lhe podiaõ produzir de 

culpa. 
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culpa. Effimou ElRey a offerta , e premiamlo ao 
Figueiredo, fez copiar ·as Cartas por Antaõ de Fa
ria, de quem fiava os feus fegredos. Com efl:a taõ 
-debH prova fe refolveo EIRey a prender o Duque 
-de ~agança ; e porque a grandeza dos negocios 
cau(a a irrefoluça6 , e os retarda , naõ teve tanta 
demora na refoluçaó , quanto nos meyos, e férma 
para o executar, affeaando íegredo, e diffimu1a~aó, 
-que he alma das materias graves. U fou de nova 
política , e mudando de efl:y lo, começou a parecer 
mais benigno no trato do Duque , e de feus irmãos 
para os tomar ·à confiança, e amizade: e porque 
de CaGella entendia, que vinha todo o darnno pc• 
la familiaridade , oom que os Reys Catholicos tta• 
tavaõ 110 Duque , quizlhe <lar receyos , e pollos em 
-cwdados , que duraífem tempo. A eff:e fim orde
nou , que a &ceUente Senhora, que vivia em hum 
Convento , fahHfe da Claufura , e tivelfe Cafa , e 
íerviço •de Princeza. Deu que difcorrer efta naõ 
efperada novidade, e 'ainda mais quando fe foube , 
que os Reys de Caftella tinhaõ prezo em N olià S~ 
nhor.a de Guadalupe a Pedro Montefinos de Sala
manca com Cartas , e inftrucç6es do Bifpo de La
mego Fernaó Gonçalves de Miranda , Capellaõ 
môr delRey , de Affonfo de Herrera , CaA:elhano 
de uaçaó, e de Alvaro Lopes , Secretario delRcy, 
para Francifco Febus, Rey de Navarra, fobre ca-
faDo com a Exce/lente Senhora. Jeronymo Zurita Zurira Anal. rom. 4. 
d. EIR a. r. lib. JO. cap. 4S'• tz ,, que ey tratara eu.e ca1amento por meyo 

del-
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delRey de França , que era tio do de Navarra, 
com tal fegredo , que efliveífe executado antes de 
percebido. 

Todos eR:es negocios fe dirigiaó ao rompimen
to do Tratado de Moura, que ta6 conforme fize. 
raõ eíl.es Principes, ainda que fe difcorria de cada 
hum delles, que mais queria6 dar receyos de guer· 
ra , que rompella. Pedio ElRey de Catlella ao 
de Portugal por feu Embaixador fatisfaça6 , e caf
tigo dos cumplices daquelle trato ; ElRey com 
diffimular com elles moR:rava fer o Author, e affim 
procurou fatisfazer mais com palavras, do que com 
obras. He certo, que as Terçarias, em que tinhaõ 
poA:o feus filhos, aífeguravaõ mais as pazes, que . 
os animos encontrados nas conveniencias , e aílim 
ambos defejavaõ acabar com ellas. Mandou El
Rey propor primeiro eR:e negocio pelo Baraõ de 
Alvito D. Joaõ Fernandes da Sylveira, que foy 
com o caraél:er de Embaixador , levando por feu 
Secretario a Ruy de Pina , com defejos de o effei· 
-tuar , por fe ter perfuadido a que naõ poderia obrar 
livremente no ca{Ugo do Duque de Bragança , em 
quanto as Terçarias duraffem , e naó foy errada a 
fua idéa pelos effeitos , que fe viraõ depois. A ln· 
fante D. Brites as futlentava com grande neutrali
dade pelo affeél:o , com que tratava ao genro , de 
quem verdadeiramente era mãy no amor. Final
mente depois de varias negociações , e Embaixadas 
fe aífentou, que as Terçarias fe desfizeífem , e fe 

capi· 
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capitulou o cafamento do Principe com o mais , . 
'}Ue naõ toca a cite lugar. . N eíle mefmo tempo 
fe augmentaraõ as accufações contra o Duque for· 
jadas por Pedro J uzarte feu criado, e por feu irma6 
·Gafpar Juzarte; porque de qualquer Carta do Du· 
que efcrita a Caílella fe formava hum deliél:o. Era 
hum dos que lhe imputavaõ , (e o principal) que 
contra o que EIRey determinava, defejava o Du
que, que fe naõ desfizeffem as Terçarias, confer~ 
vando-fe os refens em poder da Infante fua fogra ,. 
porque como conhecia o perigo , pertendia obviai ... 
]o , conhecendo , que o havia com hum 1Prindpe 
prudente , e aff:uto , que com efla correfpondencia 
parecia, que o Duque o queria ter fempre com re• 
ceyos, e íufpeitas dos Reys Catholicos. 

Já temos dito como no principio fedeu a co•. 
nhecer na vontade delRey hum aborrecimento ao 
Duque. Eíle foy crefcendo com a idade , e aug-. 
mentando-fe fempre com os incidentes ; porque a 
authoridade , e poder, que o Duque tinha confegui· 
do nos negocios , converteo a defconfiança delRey 
em temor. Reconhecia-o fubdito, mas naõ fe po
dia fiar inteiramente delle ; accuf ou-o primeiro o 
defejo ~ e a defconfiança, que os delatores , que de· 
pois fe multiplicara ó por inílantes. Voltou da f ua 
Embaixada. de Caff:ella o Bara6 de Alvito , e fe en-
cheo ElRey de mais offenfas do Duque, perfuadin· o. Agofiinho Manoel 
d r. 11 d li p · · · · Vida dc!Rey D. Joilo o-1e , que a repona aque es rmc1pes ant1c1pa· 11. pag. g1, 

da naõ n~fcia, fenaõ de avifos do Duque. Porém 
, Tom.V. lü os 
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os feus parciaes moílravaõ , que era inverofimel , 
que na defconfiança , e diffimulaçaó , com que m. 

~ªR!t ~=tL Rey tratava ao Duque , pudeff'e caber confiar dei. 
pag. 60. - le algum dOJ feus fegredos : e em fumma , que 

aquelles avifos , quando follCm verdadeiros , naó 
continhaó confpiraçaõ ; e que era nimio efcrupulo 
em hum Principe andar continuamente inquirindo 
as acções de hum Val&llo , e &zer crime de todas 
as f uas corref pondc:ncias. · Tinha õ chegado já a El- , 
lley et\as murmurações , e como naõ ignorava " 
quam precifo era advertir ao Duque , e fingir huma 
reconciliaçaó cm quanto naõ tivelfe em feu po
der ao Principe, hum dia em .Almeirim chamou ao 
Duque , e particularmente lhe dilfc : Com" /êndollu: 
o Duque taô conjuntfo em /angue, naó encaminhava as 
fuas acções ao feu Real Jerviço , ante& com di/Credi
to da propria reputaçaõ fe Jazia fu/Peito/â a faa.fi<kli• 
àade no trato com os Reys Catlwli&os , que Jentiafl .. 
mente imaginai/o, porque 1/ie era maisJerifivel o de/i. 
tio do Duque , do '/UB o proprio perigo 1 poi1 em t~ 
éllreito parentif ()() comtJ amhós tinliaõ, pade&ia'Ó igual 
afronta , porque de duas filhas , 'lue tinha o Infante 
D. Fernandojeu JogrtJ, 1 tio, dando a E/Rey huma, 
havia concedido ao Duque outra. Que reconlucenào 
às virtudes do Dulfue , confe/fava, 'P!e naõ havia coa• 

fa granrk , que ~ merecYfem ; porém qu4 /6 compa• 
decia , que as manchaffe com lzuma /ôm!Jra de liherda· 
de, coin~fa vira na re/õluçaa, que tomara na1 e ortes, 
por~ue .findo o Du~ue dos primeirOI dos /eus R.dynos, 

pela 
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pela imitaça'Ó da faa obediencia cobraria'Ó força, e au· 
thoridade as Leys ; e finalmente , que lhe lembrava, 
'f Ue os defignios particulares lê podiaõ emendar d~fir· 
te, que naõ pc'!flem em memoria, antes com demonltra
t;'Óes nôvas coefegujjfem premias. Com.efla contlan"'.' 
·eia, com que EIRey fallou, fe perfuadio o Duque 
da apparencia, fem que percebeífe o engano, e lhe 
refpondeo : Que tomava a Deos por tellemunha, que 
nunca em faa vida violara a fidelidade , que lhe devia, 
naõ tanto pela memoria da M agellade , como pela 
ohrigaçaó herdada dos ftus Mayore$ para o flrvir, e 
~mar; e que a/lim preferia na ohediencia, como no pa
reatefto ' igualando o amor ao heneficio' e o refpeito à 
obr igaça'Ó. Porém que tambem E/Rey a tinha de naõ 
dar ouvidos às calumnias ,. &Óm que ft pertendia pôr 
nota "na.Jua fama' pondo o /eu nome innocente entre 
os culpadós ; e que na'Ó podia deixar de fentir .fa efrolz
taffe a fua fidelidade , pois era mais fenfivel na honra 
a mancha da M age/lade no chegar a_jufpeitar , do que 
todo o interY]e do Mundo: que fe a amizade dos Reys 
e atholicos era aJua c11/p11 ' naó a podia ter em paren
te{co taó chegado com aque/la Coroa, em que /ómen
te fe fundava a faa correfPondencia. E que naó me
recia fer ta'Ó reprehendido por defender osf Óros , e pri
vilegios , que recehera dos Rey.S /eus predecejfores; 
que era'Ó communs avós ; e que fe com mais liberdade 
o impugnara, ao genero/õ animo de hum Principe ju(. 
to tocava compadecer/i: naque/la parte de hum Vaf.. 
/àllo, que te naô de/õrdenara no animo , com que fem· 

Tom. V. lii ii pre 
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pre {erviria.fie/mente, como devia, a fua Real pifoa. 
Ouvi o ElRey eff:as razoens com f ofiimento caufa
do do temor , a que ajuntou buma diffimulaçaõ be
nigna , e abraçou o Duque com demonfuaçaõ de 
agrado; o Duque ·lhe rendeo as graças, porém dei: 
ta apparente reconciliaçaõ fe naó feguio fufpender 
ElRey as fuas ordens, pois fegurando por huma 
parte ao Duque , mandou por outra aos Correge
dores , que entraffem nas terras dos Donatarios. 
Ajuntaraõ-fe em Vimieiro com o Duque feus ir
mãos , e o Duque de Vifeu feu cunhado , e aífenta· 
raõ de novo a fe opporem a eff:a refoluçaõ. Teve 
noticia ElRey da conferencia, e ref olveo-fe a con· 
c~uir o feu projeél:o. 

Neff:e tempo fe ajuntaraó algumas veus o 
Condeff:avel D. Joaõ, D. Alvaro, e o Conde de 
Faro no MoA:eiro do Efpinheiro da Ordem de S. 
J eronymo junto da Cidade de Evora , a conferir f O• 

bre o remedio das fuas dependencias, já temerofos 
da indignaçaõ delRey , que os avifava do perigo 
na f ua mefma diffimulaçaõ , entendendo , que naõ 
efperaria mais tempo , que a fegurança da pelfoa do 
Principe, affim que fe desfizeífem as Terçarias. O 
Condeilavel em huma deflas juntas dando-fe por 
mais offendido , fe queixou delRey com termos 
defordenados em hum Jargo difcurfo. Rebateraó 
os irmãos ao Condeff:avel de forte , que moderaraõ 
a fua deliberaçaõ , e entre todos tres fe determinou 
por ultima conclufaõ , que D. Alvaro fàllaífe de no· 

vo 
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voa EIRey, pedindolhe puzeífe emJuizo conten· 
ciofo aquellas pertenções. · Soube depois o Duque 
defla pratica, e approvando o parecer de D. Alva• 
ro, fentio o do Condeff:avel, a quem reprehendeo 
afperamente, como efcrevem Garcia de Refende, o. Agoftin.Manoel na 
D A n.. ho M l d V fi II Vida dclR.cy O. )oaõ • gonm anoe e a conce os , e o Mar .. u. pag.10~. 
quez de Alegrete. ElRey refpondeo com artifi .. ~~h·:,Yjtcnf. ~ 
cio a D. Alvaro , porque fufpendendo a execuçaó pa~ 6t oann. 

das Cortes , lhe concedeo tudo o que lhe pedia , e 
com palavras benignas , e de eíl:imaçaõ achou todo 
aquelle acolhimento , que podia defejar na Magef-
tade, para que tiveífem por verdadeira a diffimula-
çaõ , com que os favoreceria , neceffitado por entaõ 
deíla cautela pelo defabrimento dos Reys Catho· 
licos , no que tocava aos intereífes da Excellente 
Senhora , para c~ja fegurança defejava6, que o Du. 
que de Bragança , ou algum de feus irmãos tomaf-
fem entreg~ da fua peífoa, para que em feu poder, 
em virtude dos Tratados da Paz , a feguralfem na 
Claufura, em que entrara. EIRey, que fentia ef. 
tas coufas, dava por Author dellas ao Duque, pa· 
recendolhe, que a offenfa, que os Reys Catholi-
cos formavaõ deff:a mudança de efiado da Excel-
lente Senhora , naõ chegava a penetrar os feus de-
ftgnios , querendo em parte refarcir a violencia , 
com que tinha em vida de feu pay tratado a eíla 
Princeza , que a neceffidade dos tempos punha à 
fatisfaçaõ dos intereífes , como em noífos tem-
pos f uccedeo com outro Principe , a quem daó 

o no-
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o nome de Pretendente da Gráa Bretanha. 
Eflas coufas traziaó taõ defconfiados os an~ 

mos dos Reys de Portugal, e Caílella, que fup
pofi:o fe havia acabado a guerra exterior , fe conti
nuava nos Gabinetes: ate que ferenados os animos 
ceífaraõ as difcordias , ainda que por meyos ta6 ex~ 
traordinarios , que puderaõ fer pr.ejudiciaes. Defe
javaõ os Reys dar fim às Terçarias, de que já fe 
tinha tratado ; e affim mandou EIRey de Caílella 
p~r Embaixador a Portugal a Fr. Fernando de Ta· 
la vera feu Confelfor , e f uppoíla ella nova aliança . 
ajullada entre as duas Coroas nos cafamentos .capi· 
tulados , naó deixavaõ de ficar raizes das difcordias 
palradas , porque nem os Reys de Caílella dimi
nuiaõ a eflreita correfpondencia , que tinhaõ com· 
o Duque de Bragança, nem EIRey deixava de (uf-. 
peitar mal della. Finalmente nomeou EIRey Pro-. 
curadores para a entrega do Principe feu filho a D. 
Pedro de Noronha feu Mordomo môr , de quem 
ElRey fez grande confiança, que aífentava bem 
fobre a fua grande peífoa , e merecimento , Fr. 
Antonio feu Confelfor , Religiof o de S. FranciC. 
co , e J oaõ Teixeira , Chancel1er môr do Reyno, 
e por Secretario a Ruy de Pina. Palfaraõ a Mou· 
ra (aonde eílavaõ as Terçarias) e no caminho fa. _ 
hio a encontrallos o Duque de Bragança , o qual 
fuppoA:o diffimulava ·o difgollo , que ·º affligia de 
ver reA:ituidos os ref ens , com que fe fegurava, moí
trou fatisfaçaõ., e lhé propoz a deliberaçaõ , cm 

que 
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que eftava de acompanhar ao Principe até a Corte, 
depois de ter referido algumas queixas juftificadas 
contra a má prefumpça6 , que EIRey tinha da fua 
fidelidade , querendo o Duque com efla confiança 
ftncera tirar alguma noticia da dcliberaça6 delRey t 
porém elles louvando a f ua refoluçaõ , fe naõ atre· 
veraó a aconfelhallo , porque ignoravaâ o que EI· 
Rey queria , temendo , que a fua feveridade fizef
fe culpa daquelle encontro , porque naquellc tem• 
po qualquer communicaçaó com o Duque podia· 
produzir funeftas confequencias. 

Eítava EIRey havia muito tempo na refo1U• 
çaõ de o prender, o que fufpendeo com notavel dif. 
fimulaçaõ, como confelfa Refende na Vida do di- Refende ap. 40, 
to Rey ~ porque avifando D. Pedro de Noronha o 
que pãltâra com o Duque 1 lhe ref pondeo logo El• 
Rey com palávras , que 111oftravaõ a fat~façaõ dó 
que o Duque obrava , taõ artificiofas, como fingi-
das, apontando os motivos, que o íufpenderaõ parà 
naõ efcreve~ ao Duque, po~s eílava na certeza, que 
tlle net\e tempo fe achava falto de tâude. Eff:a Car• 
ta , que o Duque vio , o perfuadio tanto do bom 
animo delRey , que fe enganou , e feguio o confe-
lho da Infante tua fogra , e do Duque de Vi(eu Ceu 
cunhado ; e affim veyo acompanhando ao Principe, 
a quem feilejou com grandes demonftrações de gof. 
to , para defte modo diffuadir a EIR'ey do errado 
conceito; que delle fazia, porém naõ ~eve lugar 
effa juf.\ificaça6, porque era mayor a defconfiança, 
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. . Concluido finalmente o importante negocio de 

fê acabarem as Terçarias a 24 de M ayo de J41 J , fc 
entregou o Principe D. Affonfo aos Procuradores 
delRey feu pay pela Infante D. Brites fua .avô , e 
ao mefmo tempo fe entregou aos Embaixadores de 
Caílella a Infante D. lfabel , e fahindo d• Praça de 
Moura o Principe, foy à Cidade de Evora, de don· 
de ElRey o fahio a receber hq.m grande efpaço f6" 
ra da Cidade ; mas naõ pode o grande goíl:o d~ o 
ver ferenarlhe ~ ira, que tinha concebido contra e> 
Duque , que alli pudera prender, fe o naõ guardaf. 
ft? para melhor occafiaõ , ainda que para efta tinha 
prevenido em fegredo gente armada. No caminho. 
recebeo o Duque muitos avifos de feus irmãos , e 
outras pelfoas , prevenindo-o , que naó entraffe na,. 
Corte, e fe ere , que como foy taõ efpalhada ef.. 
ta noticia, te della parte EIRey; porém o Du~ 
que com grand · conl\ancia naó fez cafo de tantas 
~d vertencias , orque comQ eA:ava innocente, def.,, 
prezou a cautela. 

Defaífombrado EIRey do cuidado , que lho 
9avaó os refens , e tendo já o Principe em feu po~ 
der, tratou fem demora de prender ao Duque de 
:aragança , a quem fe multiplicavaõ OS. avifos , de. 
que El Rey o prendia, porque já fe fullava publica" 
mente na Corte ; porém o Duque com reflexaõ fe: 
deteve nella , moílrando niíl:o , como ~m outraS: 
coufas , que tinha fegura a fua confciencia ; e affim 
pallàdos cinco. dias , e a F efta do Corpo de De()s, 
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(e re(olveo a tomar a Villa-Viçofa , ordinaria reíi~ 
dencia defle Principe. Em huma feíl:a feira , que. 
fe contavaõ 29 de Mayo , entrou a defpedirfe dei .. 
Rey, e como era dia de confultas, o fez EIRey af. 
fentar junto a fi, e caute1ofo, e aR:uto em füa p.re .. 
fença acabou de as defpachar. Defpedi.do o Con· Abrea Cholobulcman, 

felho, ficou fó com o Duque , que tornou a fallar cap•H• pa.•78• 

na f ua fidelidade , aífegurando a ElRey a fua fé , e 
amor, fentindo-fe das fufpeitas, com que pertendiaõ 
infamar a fua ~elfoa , fatisfàzendo aos cargos , que 
os feus inimigos lhe imputavaõ , pedindo a EIRey, 
que fe-inteiraífe delles com a equidade , e jufi:iça , 
que pedia a razaõ, a que EIRey refpondeo, que 
brevemente o faria , e f obindo com o Duque a hu-
ma f ua guarda roupa, o deixou em poder de Ayres 
da Sylva, feu Camereiro môr , e de Antaõ de Fa· 
ria, feu Camereiro: pertendeo Ayres da Sylva con-
folallo , augurandolhe huma gloriofa fahida daquel-
Ja cafa , ao que elle conflante lhe refpondeo : Se-
nhor Ayres da Sylva, homem tal como eu, naô fi 
prende para o foltar. Logo mandou EIRey alguas 
Fidalgos , e Cavalleiros, a quem encommendou a 
fua guarda. E na mefma noi~e declarou aos do 
feu Confelho o motivo , porque prendera ao Du-
que , e reprehendeo ao de Vifeu na prefença da 
Rainha D. Leonor fua irmãa, como a culpado nas 
f uf peitas do de Bragança. Os Confelheiros ouvin-
do os cargos , com myíl:eriofas ponderações vota-
raõ , que fe aífeguraífe a pelfoa do Duque , e que 
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as fuas Villas , CaA:ellos , e Fortalezas fe occupaf. 
1Cm logo , e fe participaífe aos Reys de CaA:ella o 
f!Ue paífava , prevenindo com eíl:a adulaçaõ os de· 
íejos ddRey por lhe evitar o embaraço de os decla-
rar. 

Caufou eA:e procedimento huma conffema
çaõ geral, e medrofos pertendiaõ muitos encobrir 
no femblant.e o mefmo , que por elle fe lhe queria 
examinar , porque a vigilancia delRey attendia a 
tudo lifongeado do povo, que com vozes publi· 
çava o feu affi:élo , com a qual alguns Fidalgos fe 
naõ moí\raraõ menos zclofos , reprefentandolhe a 
queixa , que tinhaó de que lhes tiralfe a. gloria . de 
o vingarem; naõ faltando porém quem deixaífe de 
mo{l.rar , que confervava a amifade do Duque, re. 
conhecendo , que naõ tinha culpa , porque tam• 
hem entre a lifonja fe fez dHl.inguir a virtude.. . 

Reprefentaraõ muitos Senhores a ElRey con
venientes partidos fobre as coutãs do Duque , por· 
que fe intereífavaõ no bom f uccelfo, pois era a pri
meira peffoa do Reyno , em cujo valor, e grande .. 
za fe amparavaõ nos feus temores; e feguros de 
que o Duque era leal a EIRey , offereceraó entre· 
gar· os feus Eílados, Caffellos, e as mefmas peífoas, 
com tanto , que fe lhe déífe liberdade. N aõ foy 
admittida de1Rey a propoff:a , porém ouvindo-a 
com attençaõ , lhes deu ef peranças de fe accommo
dar , diffimulando , e entretendo até que dHveífem 
à fua obediencia as Villas , e Caftellos do Duque , 

e fe 
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e fe feguraffe dos movimentos de Caff:ella , que e~ 
o que mayor cuidado lhe dava , porque fe perfua
dia, que aquelles Reys eraõ empenhados naque11a 
materia ; e affim deixou aquelle meyo para o feguir 
em qualquer alteraçaõ, mas fuccedeolhe tudo prof
peramente , porque os Reys de Cafl:ella como naõ 
tinhaó mais tratos com o Duque, do que os da 
amifade, e parentefco , eff:avaõ bem longe dos que 
lhe imputavaõ , e o Duque como eRava com a 

- conf ciencia fegura , tinha as f uas F ortalczas, e Caf: 
tcllos fem guarniçaó , .nem prevença6 alguma ; e 
allim vendo , que em Cafiella naó havia movimen· 
to , nem em Portugal refiftencia, fe efcufou do par
tido , que os Senhores lhe faziaõ , ordenando, que 
logo fe· vilfe o cafo do Duque , e mandando vir a 
Evora todos os MiniRros da Cafa da Supplicaçaõ , 
que eA:ava em Torres-Novas , o Doutor J oaõ de 
Elvas , Fifcal da caufa , deu o libello contra o Du~ 
que , que continha. efl:es cargos : . 

" Q..ue o Duque de Bragança R eo fallava 
;, mal da peffoa delRey , e em tudo o que podia, 
,, tratava. de o defervir : e com efta idéa contra• 
,, hira eflreita corref pondencia com os Reys de 
,, Caftella , communicando-fe por Cartas , em que 
,, manifeftava os fegredos , que alcançava dei
,, Rey. 

,, Que calara as defordens do Marquez de 
,, Monte môr feu irmaõ , com manifefta deslealda· 
,, de , devendo-as manifeílar a ElRey fem ·demora, 
. Tom.V. Kkkii ,,pela 
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,, pela ol>rigaça6 de fubdito, parentefco mais ellrei· 
,, to, que o do fangue. -

,, Que folicitou aos Reys Catho1icos porque 
,, naõ desfizelfem as Terçarias, por fe oppor à von
" tade delRey, para que com eftc intento tiveífem 
,, inteiro cumprimento os Tratados, que fe eA:ipu
" lara6 em Moura. 

,, Que procurou , que os Callelhanos entraf. 
,, fem na Conquiíla de Guiné , com grande detri· 
,, mento da Coroa Portugueza. 

,, Q_ue em as Cortes deu fecretamente aos 
,, Procuradores das Cidades inllrucç6es para refifli
" rem ao que ElRey pedia. 

,, Que fazia muitas injuíl:iças aos feus V aíiàl
" los, a quem tirava o recurfo da appeHaçaõ Real, 
,, contra as Leys, fem ter para ilfo jurifdicçaõ. 
A eíl:a accufaçaó ref ponde doutiffimamente confor. 
me a Direito o Doutor Francifco Homem de 
Abreu no livro , que imprimio , de que adiante fa
~emos mençaõ. 

Para eíl:e procelfo nomeou Juiz ao Licencia· 
do Ruy da Grãa, Corregedor da Corte, e Cafa, 
naó querendo em nada eximir a pelfoa do Duque 
da ordinaria via de qualquer delinquente , e para 

Abrt'u CholohuL cap. PrQCuradores do Duque ao Doutor Atfonf o de Bar· 
4 1• pig. us. ros , e ao Doutor Diogo Pinheiro , depois Bifpo 

~o Funchal , dos mayores J urifconfultos daqudla 
id~de. Notificado ao Duque o libello , na6 quiz 
~eplicar à accufaçaõ , por fubmeterfe à clemencia, 

, ebe· 
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e benignidade· delRey; e affim quando lho lera<J., 
fem · confeífar , nem contradizer , mandou dia:r a 
ElRey por Ruy de Pina (eu Secretario, que em 
feu nome lhe diífeífe o verfo 2 do Pfalmo 142 , que 
~iz: N on intres in judicium cum Jervo tuo, Domine; 
'Jllia non julljficabitur in conJPeéfu tuo omnis "llivens. 
A efla humilde fupplica ajuntou outra naõ menos 
jutlificada , e foy pedir a EIRey, que aquella caufa 
foífe refoluta com o voto , e parecer de peíf oas de 
alto nafcimento, que pela grandeza das pefi""oas naõ 
.fe furiaõ f uf peitofas. Em nenhuma deff as coufas 
veyo ElRey , antes abbreviando-fe os termos de 
Direito , em vinte e cinco dias de tempo , fe prin• 
cipiou, e proceffou a caufa; pelo que fe dizia, que 
naõ era aquelle o modo de formar proceífo 1 fenaõ 
de ordenar a fentença, e executar o cafiigo. Pro
feguiraõ-fe as diligencias , e multiplicara6-fe os J ui
zes, que chegara ó a vinte e hum , como diz Re
(ende: affiffio ElRey com os Juizes, e o Duque 
foy duas vezes à f ua prefença , porém fendo cha
mado a terceira, refpondeo a quem lhe levou o re
cado : Dizey a E/Rey meu Senhor , que eu tenho 
acabado de commungar, e que ellou com o Paire Pau• 
lo (era o feu Confeífor, da Congregaçaõ de S. Joaó 
Euangelifta) tratandoJohre cou/às ào outro Mundo, 
e que para e/fas , que me chama, /à'Ó dejle , e de /eu 
Re}'no, de que e//e he Juiz , que lá determine como 
'luizer , porque a minha pre fença lze ·mais necqfaria 
aqui, do que /J. Conhecco o Duque claramente, que 

o cha-
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o chãmallo era mais para fatisfazer com o Mundo, 
do que com elle ' e naõ cuidando mais' que da fua 
falvaçaõ , fe exercitava em coufas , que o condu
züfem à vida eterna. 

Determinado o dia , em que havia de fer fen. 
tenciada a caufa pelos Minií:lros , juntos em huma 
fala , ornada toda de quadros com pinturas da vida 
·do Emperador Trajano , querendo EIRey nefta de
moníl:raçaõ manifef:lar a virtude , e juftiça daquelle 
Principe , a quem imitava , dando caufa a novas 
murmurações, fendo a mayor o acharfe elle mefmo 
prefente no dia, em que fe havia de fentenciar, pa
ra dar a entender, que a fua prefença naõ podia 
coarél:ar a liberdade dos J uizes , a quem fez huma 
oraçaõ bem compoff:a , em que encareceo o quan
to lhe pezava o fer obrigado a chegar a tal termo 
com o Duque feu cunhado , e que era. forçofo que 
cedeffe a clemencia à juA:iça ; e que affim na duvida 
fe encof:lalfe o juizo à equidade , que ellc fempre 
defejara. N eR:a occafiaõ entrou o Doutor Diogo 
Pinheiro , Procurador do Duque, na fala do Sena
do , em que EIRey eA:ava , e refolutamente dilfe, 
que naõ era licito a ElRey eR:ar prefente quando 
fe tratava aquella caufa ; porque fendo nella parte, 
o repugnavaõ o Direito , e as Leys. Finalmente 
pronunciaraõ contra o Duque fentença de morte, 
e confifcaçaõ de todos feus bens , e Ef:lado5 , em 
cuja grandeza confiflia todo o feu crime. 

No dia 21 de Junho do anno de 148 J , ainda. 
de 
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de noite antes de amanhecer , tiraraõ ao Duque da 
Cafa, em que eflava prezo , que era no Palacio do 
Conde de Olivença, aonde EIRey affiflia, e mon
tando-o em huma mulla, abraçado de Ruy Telles, 
que bia de ancas , acompanhado de muitas guar· 
das , naõ fabia para onde o levava6 , e o conheceo 
quando fe vio na praça de Evora, porque lhe re•. 
tardaraõ a noticia da fentença , até o meterem n.a. 
caía de hum official , que alli vivia , aonde o efpe
ra va o Padre Paulo, e entaõ lhe notificaraó a fen· 
tença , que ouvia animofamente fem fazer mudan· 
ça nem no roíl:ro , nem no animo. Alli fe deu a 
conhecer os quilates de hum coraçaõ foberano. De
pois com grande piedade fez todos os aél:os de ver· 
dadeiro Catholico, confeífando-fe repetidas vezes, 
e depois de commungar com grande devoçaõ , paf. 
fou a noite. implorando com aél:os de amor de 
Deos a Divina mifericordia. E apartando-fe a ou
tro apofento todo em fi, com fingular conGancia, 
fez efcrever brevement.e o feu Tetl:amento , e cha· 
mando o feu Confeífor, lho entregou com huma 
Càrta para que a déífe a EIRey , que em fumma 
dizia. 

,, Ainda que já naõ he tempo de me juíl:ifi· 
,, car na prefença de V. Alteza , como os pecca· 
,, dos , que contra Deos tenho commettido , me fa. 
,, zem merecedor do catl:igo , que efpero , reconhe
'' cendo a maõ , donde vem , tenho por piedofa o 
,, terfe retardado tanto huma morte , ainda que 

,, afron-

o 
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,, afrontoía , muy mais honrada , do que · a que fe 
,, executou com o Author da vida. Venturofo fó 
,, em a. perder , quando poífo allegar por mereci~ 
,, mento a volfa jufliça , ,e já que os meus para com 
,, V. Alteza valeraó taõ pouco, obriguevos a ele~ 
,, meneia à miferavel infelicidade de minha mulher, 
,, e filhos , por voífa cunhada , e por volfos fobri .. 
,, nhos , cuja tenra idade os deve eximfr da minha 
'' defgraça , acabando elta na minha pelfoa , e naó 
,, fe eflendendo à familia ; porque feria afrontar o 
,, Real nome de hum Prindpe , .deixando-a man
" chada·, por f er mais vehemente -a paixaó para a 
'' vingança , do que para a clemencia. E quando 
,; os aduladores infamem a lealdade de meus irmãos, 
j' com Real confideraçaõ fe examine a fua innocen
" eia para fatisfazercs à volfa obrigaçaõ melhor, do 
,, que com o meu exemplo, pois faó vdífos· paren
" tes; e parece juíl:a· equidade , que com os favores 
,, lhe façaes efquecer a minha fortuna , para na pof. 
,, teridade fegurares' o volfo çredito ·com o me~ 
,, procedimento. 

Abreu Cholobul. cap. A eA:as ultimas claufulas dos rogos do Duque ref. 
38

0

1 pondeo ElRey afp~ramente dizendo, que fem dil: 
tinçaõ de pélfoas feriaõ punidas as culpas ; porque 
verdadeiramente fentio , e fe deu por offendido de 
que o Duque naõ confeífaífe as que lhe imputavaõ, 

D. AgoGinho Manoel (como cfcreve D. Agoíl:inho Manoel na fua Vida ) 
Vida dclRcy D Joaó El.R d ~ 
II. pag. uo. ' porque amava ey gran emente a reputaçao t e 

lhe parecia , que fe poderia duvidar na pofleridade 
da 
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da jul\ificaçaõ deite caffigo. O TeA:amento , que 
fez , foy breve , como referem , porém eu o naõ 
achey no Archivo da Caía : reduzia-fe fómente a 
fua mulher , e filhos , parentes , e criados , perf ua
dindo a todos o ferviço delRey, ef quecendo-fe da 
injuria com a memoria da fidelidade, que fempre os 
feus Mayores tiveraõ. Pouco depois cançado do 
difvelo , e vigilia da noite , fentado em huma cadei
ra dormi o hum breve f ono focegadamente , e def
pertando bebeo hum pouco de vinho fobre huns 
figos. Efl.e repoufo admirou aos que o viaõ, jul
gando por naó pequena provà da fua innocencia 
aquella conflancia na defgraça , porque de ordina· 
rio a culpa he o 6fcal , que faz de&nayar ao que a 
commette. 

Sahio ao cadafalfo por hum corredor da caía, 
em que eHava , e regHl:ando com a vHta o appara· 
to, diífe : A' bem, ao modo de França , porque ha
via ouvido a ElRey naô havia muitos tempos o 
modo , com que em França fe tinha degollado ou
tro Duque. N eA:e aél:o fez o officio de Meirinho 
môr Francifco da Sylveira, porque mandando El
Rey ao Conde de Marialva, Meirinho môr, que 
fo{fe affiíl:ir ao Duque , elle fe efcuf ou , e pedi o por 
merce , que tal lhe naõ mandaífe , porque antes 
perderia tudo quanto tinha , que fazer tal , porque 
era grande amigo do Duque. El Rcy o efcufou, e 
mandou fervir por e11e ao Coudel · môr Francifco 
da Sylveira, o qual com muita gente de armas, e 

Tom.V. · Lll elle 
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elle ricamente armado eR-ava com a fua infignia 
na maó , e o Duqu~ quando o vio, lhe diífe : Bem 
galan e/lá Franc!fao da Sylveira. Em fim o Du. 
que pareceo huma viva imagem do valor, e da pru· 
dencia , e contrito o coraçaõ , e os olhos no Ceo, 
e a cabeça nas mãos de hum homem , que naõ foy 
conhecido , cuberto def de a cabeça de luto , o de· 
g91Iou , ficando affim no cadafalf o por ef paço de 
huma hora. EIRey havia mandado , que ao pon· 
to , que folfe morto , fe tocaífe o fino da Igreja de 
Santo Antaó, e tanto que o ouvio, dilfe para os 
que com elle eff:avaõ : Encomendemos a Deos a al
ma do Duque , que agora acaba de padecer, e levan· · 
tando-fe da cadeira fe poz de joelhos, e rezando , e 
chorando eA:eve algum tempo , por cujo motivo 

Faria Europ. tom. 2• hum , Author diz , que ElRey chorando fizera a 
pag, 441. piedade. inutil. . 

Executou-fe a íentença com grandes preven· 
ções de gente -armada , como fe fe intentaffe huma 
emprez~ militar muy arrifcada, porque EIRey ti· 
nha muitos , de que fe recear nelle cafo , pois por 
diverfos motivos toçava efla morte à mayor parte 
de Hefp~nha ; pelo que foy tanta a brevidade da 
execuçaõ ,, que naõ paífaraó de dez horas as que o 
Duque teve de vida depois que lhe notificaraõ a 
fentença : e levado o feu corpo aos hombros do 
C~bido da Igreja Metropolitana de Evora , foy de· 
poíitado na Capella môr de S. Domingos daquella 
Cidade , 'de donde depois o trasladaraõ para ViJJa-

Viso· 
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Viçofa para o enterro , que naquella Villa tem os 

: Duques· no Moff:eiro de Santo AgofHnhó , aonde 
jaz com eR:e breve Epitafio : 

Ãqut j a?{, 'D. Fernando ll 'Du~ue de 
'Bragança. --

N aõ fe fez dle procedimento com aquella le
galidade , ·que fe devia a Direito , e requeria a pet: 
f oa do Duque , contra quem fe naó provara crime 
de alta traiçaó contra a peífoa delRey , pelo que o 
procelfo continha muitas nullidades, porque tam· 
bem fe naõ allegou levantamento do Reyno , nem 
outros crimes capitaes, fendo o fundamento mayor, 
que o Duque Coubera dos tratos , que o Conde(\a
vel feu irmao tinha com os Reys de Caíl:ella àcer
ca da Excellente Senhora : e ainda foy mais . defei· 
tuofa a prova, porque no proce~o fe naõ· aprefentou 
Carta alguma original, ou iníhucçaõ contra o fer
viço deIRey , que o Duque affinaífe , mas humas 
copias tiradás, fem a folemnidade devida, por Ant:aõ 
de Faria, e alguns criados do Duque, que faraó as 
.teR:emunhas, e algum, que elle havia defpedido do 
feu ferviço defabridamente , que alcançaraõ grandes 

. merces delRey, e os que naõ depuzeraõ, fora o pre· 
zos por muito tempo, e defnaturalizados do Reyno, 
e os depoimentos tomados fem juramento por duas 
vezes , e f ó no fim lho deraõ fem affitlencia do feu 
Procurador ao juramento das teftemunhas, nem ap-

Tom. V. Lll ii pare· 
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parecer procmaçaõ do Duque nos autos. De mais, 
que o Duque fe fiou tanto na fua innocencia , que 

Rcícndc cap. 11• e 1 3• tendo avifos de que naõ foífe à Corte, os def prezou, 
como refere a Chronica do mefmo Rey , . e fendo 
por muitas vezes. avifado da dererminaçaõ delRey, 
como diífemos , a naõ creo ; e do defcuido , com 
que tinha as fuas Fortalezas , fe vê quam longe ef
tava a fua idéa , do que os feus "inimjgos- lhe impu· 
tara6 : .e fuppoílo, que Refende refere , que · El
Rey defejara achar meyo para livrar ao Duque , 
no mefmo lugar f e vê o contrario . ; pois na6 quiz 
aceitar nenhum dos que lhe apontou para o feu li
vral\'lento, nem menos lhe permittio huma audien-

Prova num. 8+ eia particular. Vio-fe mais fer EIRey parte na cat> 
fa , eílar. prefente ao votar dos J uizes , e -ao alfmar 
da fentença , na qual fe naõ efpecificou crime . al
gum contra o Duque, fegundo o dlylo do Rey~ 
E da accufaça6 , que fez Lopo de Figueiredo , em 
que fe ajuntáraõ as Cartas , fe vê a debilidade da• 
quella prova , que na6 era digna para eRe procedi• 
mento. O Doutor- Diogo Pinheiro , infigne' J uri& 
confulto , que foy Procura-dor do Duque , e havia 
viílo , e examinado o proceífo , depois de paífarem 
alguns · annos , ef crcveo hum Manifeílo, de que te· 
nho o proprio original affinado por elle , no qual 
moA:ra de faél:o, e de Direito a innocencia do Duque, 
·porque examinados os ditos das· teff:emunhas, qm 
juraraõ na devaça , e. outras muitas circunG:ancias; 
-que occorreraõ para a nullidade do proceff o , fc 

prova 
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prova a injufliça do procedimento , como fe p6de 
ver nas Provas· , onde por inteiro vay referido o Prova num. Ss. 
Manifeflo. , Sobre efte mefmo aífumpto efcrevco 
hum Tratado com o titulo: Cholohulemanatlion, id 
efl, Pr1eceps J udicium :Principum, que imprimia em 
Salamanca no anno de 1628, o Doutor Francifco 
Homem de Abreu , em que doutamente mollra o 
precipitado juizo daquelle Principe , a innocencia 
do Duque , e a debilidade da prova. Efte Tratado, 
que tantas vezes allegamos , · he taó · raro, que para 
fatisfazermos à ambiçaõ daquelles , que bem defe. 
;aõ iníl.ruirfe na Hiíl:oria , o lançaremos por inteiro 
naf Provas. De mais tambem fe confirma o que Prova num. 86. · 
referimos, da reftituiçaõ dos feus Efiados, feita por 
EJRey D. Manoel ao Duque D. Jaime feu filho ·: 
e .ainda mais evidentemente de hum papel antigo, 
que achámos , cm que ElRey fupplica ao Papa 
abfolviçaõ por cafos atrozes , que fizera executar, 

. em que &z mença6 da morte do Duque de Bra• 
gança. . A eR:e papel naõ damos mais te , do que Prova num. 87. 
ter fido achado no Cartorio da Sereniffima Cafa de 
Bragança , e haver feito delle memoria o Padre Fr. 
Jeronymo Roman, e depois achámos huma copia RomanHillor.daCafa 

L. . fc • d D de e d 1 de Bragança M. s. na na lVrana manu cnta o uque a ava , o Vida do dito Duque. 
qual nunca podia fer o Original, que effe ·devia de 
jr para Roma; e como eGas fupplicas fa6 fecretas, 
na6 he muito , que naõ pudelfe chegar à noticia 
dos que cfcreveraó a Vida daquellc Principe , ain· 
da que os que o tem feito , quando politicamente 
~ . ~~ 
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relataó eR:e cafo , mo{l:rando a innocencia do Du· 
o. Agollin. Manoel na que fufpendem o juízo , como foraõ D. Agot\i- . 
Vida delRey D. Joaó ' V fc li M AI ·. u. pag. 4s. nho Manoel de a conce os , e o arquez de ~ 
March.Ale.gretenf. De grete Manoel Telles da Sylva, os quaes feguimos 
Rebus gdbs Joano. U. , á . 
pag. 91. . em tudo, referindo fomente o que ach mos efcnto 
RefendcnadttaChron. nefl:es e em diverfos Authores como foraó Garcia 
cap.43. e 4S'• · ' · ' 

de Refende criado delRey , que lido com reflexaó 
no mefmo, que efcreveo , fe vê a pouca culpa do 
Duque , porque diz , que nunca confdfara fer cul· 

~uy de Pina na Chro· pado Ruy de Pina na Chronica do mefmo Rey 
ntca delRcy D. Affon- ' . ·,.. • . • ' 
fo, cap. , z+ eºª dei· e o Bacharel Chnfl:ovao Rodriguez Azmhe1ro na 
Rey O. Joaó 11• Ch ' d R d P l d 'd E • Azinheir. Chronica do romca os eys e ortuga , re uz1 a a p1to-
Rcyno de Port. M.S: me, em que chegou até o anno de lj~j no Rey· 
na V ida delRey D.J0o&o d d l R D J .-J Ili · h l olL na o e ey . oao o . nen um aponta cu pa 

provada , nem lha daõ outros Efcritores , aonde fe 
Faria Europ. Portug. lê com lafl:ima efle tragico fucceífo. Manoel de 
tom, z. part. ~· cap. 4 · 
pag. 441. Faria efcrevendo efl:e cafo tambem fegue o mefmo, 

e com a fua coílumada liberdade conclue nel\a f6r· 
ma , fallando do Duque : Aj}i aquel excelente Prin· 
cipe, que en .la vida no produxo en e/ pueblo de{eos Je 
fu muerte , y que en _Jit muerte de/Perto tantos para 
procurar/e la vida , pagá con un golpe , y e/lruendo 
grandes culpas que no lo eran; fi en lo !faondido de 
los Principes tienen licencia de entrar los d.ffcurfos po
pulares ; y /i la tienen, mas fe puede a:firmar de/Rey el 
prefumirle con alguna culpa para dar/e aquella pena, 
que dei aver padecido aquella pena , por tener culpa 
que la mereciefe. Lo cierto es, que fae mayor la def 
gracia de/Rey por averfe empenado a matar/e , 9ue 

la 
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la ilel en for muerto : porque en /ü muerte fae jiempre 
mas ptiblicofa valor, que /u crimen, y en E/Rey mas 
/ô/pechado e/ rencor de homhre , que la jullicia de 
P ~ · D F ·rc M l ~ M II · fi O. Francifco Manoel, 

r1qc1pe~ • rancJ CO anoe cC e O, 10 1gne Theodofio dcl nombrc 

. Efcritor, cujas Obras correm com univerfal applau· 11. parr. •· hv • .i, M. s. 
fo dos Doutos , e faõ hum irrefragavel teítemunho 
da fua erudiçaõ, efcrevendo a Vida do Duque D. 
Theodofio II. do nome, e fallando do Duque D.· 
Fernando, com naõ menores expreífoens moítra a 
fua innocencia ; e por fatisfazer aos curiofos vene-
radores das Obras deíl:e eflimavel Author, trant: 
c;reverey as f uas mefmas palavras , para que naõ fi •. 
~ue diminuida a fua difcriçaõ. Diz affim : Reco-
gieronfe los P ortuguezes a Toro , menos e/ Rey que in· . 
ciertamente vagava. Pero e/ Du'lue no abrio las pu• 
ertas de laCiudad a ninguno, antes entendido dei ze • . 
lo de fu obligacio11 (que lzifo indifcreto e/ excejfo ) de-
notuva lihremente a los e avalleros ,,Jin reparar /o, 
acaudillava e/ Principe· , por'lue faltando E/Rey , in-
tentavan recogerje. D.Juan altivo, y viéloriofo, di-
cen guardo tenazmente la memoria de/la accion , cu-
)'OS effetos reprimieron los anos , parece tomaron ma-
yor juerça en las ligeras defCo'!fianças , que yà mag 
puedenjaltar ai quexpfa : llegaron a todo augmento 
en el Reynado de D. Juan, para Bragança i'!fau/lo, 
quando fu e/lado .fa hallava en la mayor cumbre·de glo· 
ria, y ovlau/õ , deudo , y alianças. Entonces diligen· 
t,es los interejJes , y los intereffados , empeçaron a acu-
mular nuevas jefpechas, que vçflidas de_ la pa/lion abul· 

' tavan 
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tavan com" delitf os. · M otivofe la ultima ruina de 
las tlifcordias, 'lue. cafi natura/meote nacen, 'Y ,,,,_. 
entre Principes confinante&. Era· e/ Du'lue D. Fet· 
nane/o vinculado e/lrecluzmente ~on los Rey1 de Porta• 
gal , y C11/lilla ; e/los wcinos , y deudos , te f ervillll 
para e/ odio , de las mjfmas razones , 'lue 1u obliga· 
van a la comJelliencia. · PerJ el Duque d#feandtJ el 
acomodamiento de las do1 Coronas como deudJJ, 1 de
"IJedor a entrambas , no relzufàva efcuchar ún 'lueixa 
de los enimigos de {u Rey. E1 lipjff una la halanç11 
de la .fidelidad; ele qualquiera prejüncion padece inj'!f 
tiça. Y como por lo mj(mo la lealtad ei c()11fiada, 
/N1le atreverfa e/fiel a demon/lraciones mas arduas, 
que e/ dçsleal. Por tales paços caminó e/ Dll'!ue D. 
F n-nando a fa ruina , lzalta confumarla con hl1rri61~ 
tragedia, defeaimeato de fu Ca/à , deslucimento de !U 
grandeza, y de los fieyos univer/àl peligro , perdida, 
yiU/lierro. Peró guaràando:fa defáe entonces alguna~ 
verd(ldes , que no o/arDn aparecer aque/ tiempo , fae· 
ron fi>hre/àlientl(J por /oi dias d4 tal fuerte, que en el 
p11.b/iço juicio n~fuera menos diç/zofo aquel gran Rey 
e!cufando ~11.a.fiveridad, que aquel gran Principe. tltt 

haviendola padecidcJ. A.jfy fue r6p.Utatla la pe.na ex· 
ce/fiva a la caefà. Mas la fegaridad de lmperio e# 
Olltigo no quie.ran los Monarcas contrapefar otro rif-
-peto. Danda a D. J11an r6/Ulto vivir fiempre peno-·. 
fe , )1 fol,refsltaáo ea_fu trono , nrgultlndo la de/tol!fi·· 
INl.Çll por la oca.fina, que fue arti#c~ de fu i,yêlicidaJ ;· 
y la agena ; lo qlllll dia motivo "'!UI un Po/itic.o e/Cri .. 

viera 
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viera ( cotejando elk Rey , y e/ /ücyjõr {Nyo ) que 
Juan lurviendo nacido Principe, vivera con def cof!fian·, 
ças de Cavai/era, y Manuel lurviendo nacido Cavai/e. 
ro, viviera con la /êguridad de Principe. Eft:e he o 
juizo. deíle- illuft:re Efcritor, que naõ acabou efla, 
Obra , .como diremos adiante. 

Dos ..Authores Eftrangeiros , que reconhece- · 
raõ a innocencia do Duque·, feja o primeiro J"ero- Zurira A~ li,, 'º. 
nymo Zurita , Hifl:oriador de grande authoridade, cap. ~ . 

o qual tem. para. fi , que a amizade dos Reys Ca-
tholicos foy a caufa principal da morte do Duque, 
porque ElRey fufpeitava mal della , fem . razaõ, 
nem .fundamento : · porém que a fua aft:ucia , e má, 
vontade , que tinha contra os Reys Catholicos,. 
fora a caufa de proceder taõ afperamente contra o 
Duque eA:ando . innocente do que ·lhe imputáraõ. . 
O mefmo Author em outra parte diz 1 que EIRey lc:lem. HiO:or. deJRey 

D. Fernando o Catho-
bufcara p~etextos· para condemnar ao· Duque de lico,liv.J.cap.1 ~· 
Bragança, mas que o naõ ·executara com ju{!iça , 
nem como devia O Padre Pedro de Abarca tam- A~rca A~naJ. de Ara· 

• · gao na V1d.de!Rcy D. 
bem diz , que com pouca, ou nenhuma caufa man· Femand.11. cap. S· foJ. 
dara ElRey degollar ao Duque feu primo , e cu- i 1 z. 
nhado , e fe admira , que Garibay fentüfe o contra· 
rio 1 dizendo ·: Quando los Efcritores Portuguezes, 
9ue fim mu&lzos , lzavian lzahlado con tantas dudas , y 
con tan poca fatisfacion daquel degue/Jo. . O Padre 
Joaõ de Mariana fe meteo mais no ef curo,· porque Mariana ~iO:or. Otncr. 

depois de referir os cargos , que fe dera6 aQ Du- ~.i:e~P:a~:; ,~om. '· 
que , que foraó fobre o trato , que tinha com os . . 

Tom.V. Mmm Reys 
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Reys de Caíl:ella , acaba, que o fentenciataõ 'à mor• 
te, como quem commetteo crime de lefa Magefta
de. Antonio de Nebrija, a quem Mariana feguio, 
e. trasladou nefta parte, diz , que houve a fufpeita ~ 
porém nenhum deaes Aúchores dá por certa dia 
murmuraçaó , nem defcobriraó no trato culpa ca
pital contra o Duque , fenaó amizade , e corref
pondencia com os Reys de Caílella, nem ainda fou. 
beraõ , que trato fora aquelle , e em que peccava 

Mcmoi..Cs de Comincs contra a fidelidade de Portugal. Filippe de Comi-
1:it dt Ch4rle1 rq1. nes, Senhor de Argenfon , Author coetaneo , cu-
l1v.8.cap.11.p•g.1 f• • Er. • d 11· "' 
imp. 17.zJ· JOS 1cr1tos correm com gran e euimaçao , con· 

demna a ElRey com muita liberdade, dizendo, que 
com grande .crueldade havia mandado cortar a ca· 
beça ao Duque , e que havia morto por fuas pro
prias mãos a feu cunhado , e que havia commettido 
muitas maldades , f 6 com o defejo de fazer Rey a 
hum filho baftardo , e refere outras coufas afperas, 
e indecentes, que já lhe ellranhou D. Agoftinho 
Manoel , por naõ ferem termos decentes os de Co .. 
mines para fa11ar de hum Rey , fendo elle hum ho-

. mem taó Politico, e verfado, que em diverfas Cor· 
res havia fido Embaixador dos Reys Luiz XI. e 
Carlos VIII.. de França , principalmente equivo
cando-fe com dizer, que o Duque era pay da Rai
nha, naó fendo fenaó feu cunhado; falta em que de 
ordinario tropeçaõ os Authores Eílrangeiros quan
do efcrevem as noífas coufas. · Porém he cerro , 
que elle procedimento, com que o Duque foy con · 

demna-
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demnado , foy fempre mal avaliado, e refutado por 
diverfos Authores; além dos que já acima referimos, 
apontaremos outros , quaes faó Damiaó de Goes, ê1oes Chrooic. delRey 

de quem· adiante fàllaremos pelo pouco, que lhe ~j~Jparr. a,cap. 

fora6 obrigados os Senhores da Cafa de Bragança, 
e fem culpar ao Duque, fe meteo no efcuro; Fr. Brito Elog. doe Reys 
B d d :B . n· p . d M li G fi de Porr.~Jog.14-. ernar o e rito , 1ogo ere1ra e e o , a par Diogo de Mcllo Perei· 
Pinto Correa , o· Padre Anfelmo , N eufile , e mo. ra, Cafa Real tortug. 

• ,pag. ~ 1. 
demamente La-Clede , e outros , e mais claro que l'inro Q,ma Lacrymz 

d P dr F J R . · luf. L 3.pag.71. to os o a e r. eronymo omam , que acima P. Aníclm. Hall. Ge. 
temos allegado , os quaes todos reconheceraõ a in- nealog. de hanw lom. 

. d Du Eª .r. " • d . d·a.· '· pag. 616• nocenc1a o que. na 1e ve am a mais 11110- Ncu6Jc Hitt. Gencr. de 
tamente, além do que em fumma temos referido, Porru5" 1• 4- pag. sz4 e sao. 
no Tratado do Padre Paulo feu Confeífor , que Clcde Bitl. Gencr. de 
mandou à Se.nhora D. Ifabel , Duqueza de :Bragan- Portug. r. ~· pag. 468· 

· ça , no qual fe contém tudo o que com elle pafià· 
ra depois da fua prizaó , pois nelle fe vê dizer ao 

· feu Confeífor : Que Deos fahia , que no fiu coraça'Ó 
entrara nunca, Jena'Ó huma nel (ervidatJ a E/Rey; o 
modo , com que perdoou a feus inimigos o have
rem introduzido no animo delRey os damnos , de 
que eraõ caufa ; o recado , que lhe mandou pelo 
mefmo Padre , que elle efcreveo neR:as palavras : 
Direis a E/Rey meu Senhor, que peço perdaô a Deos, 
e a elle tambem perdoo , e que o temor , que dei/e ti· 
nha de me de/fruir, e matar, me faz vir naquillo, que 
temia. E que lhe peço por flrviço de Deos, e feu, e 
km de/les Reynos , que a/Jim como fl .fabe jazer te· 
mer, e agora por minha morte mais que nunca, affem 

Tom.V. Mmm ii ft 
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Prova num, 90. 

fe faiba Jazer amar , por'flle temer fem amar 1111õ pó • 
. de durar ; e ainda temos mais expreífada a f ua in .. 
nocencia por elle mefmo quando ouvio o prégaõ, 
que hum Rey de Armas deu huma f6 vez , que 
dizia: J ulliça, que manda fazer ELRey nojfo Senl1t1r; 
ma11da degollar a D. F er11ando , Duque que fay de 
Bragança , por traiçatJ , 'JUe çommetteo. Ouvindo 
eílas ultimas palavras , ainda que verdadeiramente 
contrito , rcf pondeo em voz baixa , e manfa , fem 
fe alterar: Digaô o que quizerem , e outras muitas 
coufas dignas de ponderaçaõ , que fe podem ler no 
referido Tratado , que vay lançado nas Provas, co
mo tambem a Carta , que o mefmo Padre efcreveo 
a hum feu amigo. Ultimamente conduirey dla 
materia com o cafo fuccedido com Femaó de Le· 
mos , Alcaide môr de Elvas , criado do Conde de 
Faro feu irmaõ , que fendo accufado dos mcfmos 
crimes , que o Duque , e prezo por ter andado no 
feu ferviço , obrando tudo o que elle lhe manda-. 
va , e terfe achado na Junta , que fe fizera no Con
vento do Ef pinheiro, fabendo tudo o que nella paf. 
fara, e todos os mais fegredos; dando a fua dcfeza 
foy fentenciado folro , e livre no anno de 1484 por 
fe Jhe naõ provar crime nas ditas conferencias, nem 
fe expreífar, que o houvera nellas da parte do Du
que. 
· He certo , que foy efle Principe digno de 
bem differente fortuna , porque começando na flor 
da idade com os duros , e cançados exercidos da 

guerra 
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,guerra~ confeguio em Africa , e em · Catlella repu• 
taçao de grande Capitaõ , e de valerofo Soldado, 
acompanhando a BlRey D. Aifonfo V .. em todas 
as fuas ConquHl:as , e em prezas , · em que o feu va• 
lor fempre excellente brilhou nos mayores perigos, 
derramando por algumas ~zes o feu fangue diante 
delRey, pelo que alcançou da fua gratida6 honra• 
diffimo prémio ; cntaõ teve nelle principio o novo 
titulo de Conde, e depois Duque de Guimarães, ain· 
da que o domínio -defta Villa era já antigo na Cafa, 
quando ella fe começou a dlabe1ecer. Dcíl.a forte o 
feu valor , e a füa prudencia o· fizeraõ , fegundo as 
occurrencias do tempo·, arbitro da paz, e da guerra. 
Era liberal , magnifico , polido, e benigno para ta. 
dos, de forte, que arraRava com a pelfoa os animo• 
de todos para o venerarem ; animado de hum vivo 
ef pirito , apto para coufas grandes , com adrniravel 
talento para os negocios da guerra , e da mef ma for
te para as materias de Eftado , em que judidofa
mente dif corria , e·. nefla fórma ornado de grandes 
virtudes, a differença da condiçaó do Principe lhe 
fez levantar hum rumor· de inquieto , porque em 
quànto reynou EIRey D~ Affonfo V. governou na 
paz ( quafi como Superior ) prudentemente , e pa· 
reccndolhe íer licito o mefmo com EIRey D.Joaõ 
11. o arruinou a confiança , que fez de íi proprio. 
Tudo'.º que obrava em publico era digno de Iou· 
vor, naó deixando de ufar de artificio no occulto: 
teve authoridade , e poder com os Senhores gran-

des, 
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des , e nem por iífo era aborrecido dos inferiores, 
que o refpeitavaõ. 

Cafou duas vezes , como temos dito : a pri
meira no anno de 1447 com D. Leonor de Mene
zes, que morreo a 7 de Mayo de 14j2, irmãa de 
D. Brites de Menezes, Condefià de Villa-Real, 
mulher de D. Fernando de Noronha, que por eíle 
cafamento foy II. Conde de Villa-Real , e Senhor 
de toda a mais Cafa ; e eraó filhas de D. Pedro de 
Menezes II. Conde de Viana, e I. de Villa-Real, 
Alferes môr delRey D. Duarte, Capitaó, e Go. 
vernador Donatario da Cidade de Ceuta, aonde 
morreo em 22 de Novembro de 14J 7 , e de fua pri
meira mulher a Condeífa D. Margarida de Miran
da. Deíl:e Matrimonio naó teve o Duque D. Fer· 
nando geraçaõ , e ainda naõ lograva mais titulo , 
que os de Marquez de Villa ... Viçofa , e Conde de· 
Arrayolos ; foy enterrada no Moíleiro de Santo· 
Agoílinho da Villa de Santarem , aonde depois · 
parece fe lhe poz efte Epitafio: · 

Aqui ja{ a muito honraJ4, e nohre St
nhora '])_. Leonor de Mene?{_es, mulher 
que Joy do muito honrado , e nohre Se
nhor_ 'D. Fernando , filho primogenito do 
muito honrado , pre?{. ado , e nohre Se
nhor 'D. Fernando , neto defR..ey 'D. 

foiõ 
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Joaõ , · M4r'fNC{_. tle Yilla-Yiçofa , · e 
Conde de Ârrayolos, #Lha do muito hon-
r ado , e nohre Senhor 'D. Pedro dé Me
ne?\.es, Conde de Yiana , Alferes môr, 
del'Rey 'D. 'DUt1rte , Capitaõ , e <jo
'Vernador que f oy na Cidade de Ceita , 
e .Almirante defles '.R.tynos. Finou em 
7 Jias áe Mayo do t1nno de 3\(,_ojfo Se
nhor f efa Chriflo Je 14 s 2. 

· Cafou fegunda vez o Duque em 19 de Se-
tembro do anno de 1472 com a Senhora Dona Ifa. 
bel, ·irmãa delRey D. Manoel, e da Rainha D. 
Leonor , filha do Infante D. Fernando , que era pri· 
mo com irmaõ do Duque feu pay, e da Infante ·D. 
Brites fua prima com irmãa , como fica dito no 
Capitulo VIII. do Livro III. de forte , que eraõ 
taõ conjuntos em parentefcos , que havendo os ln· 
&ntes de cafar efia filha, naõ havia no Reyno com 
quem, fenaõ com o Duque , que fuppoflo ainda vi· 
via o Duque de Bragança feu pay , elle era o f uc .. 
celfor dos feus grandes Eflados , a que ajuntava o 
Ducado de Guimarães, e outros Senhorios, que já 
polf uia , com que fazia a f ua Cafa mais poderofa. 
N afceo efi:a Princeza no anno de •4S9 , e foy orna· 
da de excellentes virtudes , com grande confl~ncia 
nas adverfidades , que padeceo, porque vio acabar 

ao 
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ao Duque feu marido tragicamente em hum Cada
falfo , privada do amor de feus filhos. ; que de ten
ros annos defcorriaõ fugitivos pelos Reynos cfha
nhos , bufcando afylo contra a tempeltuofa difgraça, 
que combatia eA:a Sereniíf tma Cafa; e perfeverando 
em notavel conformidade , como pedia o tempo, 
eA:e lhe poz na. f ua prefença os feus filhos com a 
grandeza , e caraéler devido às· f uas grandes p~lfoas, 
com inteira reA:ituiçaõ dos feus Eftados, credito , e 
fama. Era pia, e devota , · tendo grande veneraçaó 
às Religiofas da Madre de Deos de Lis~a. N eíla 
Cidade ordenando o feu Tel\amento a 16 deJulho 
do anno 1520 fe manda enterrar naquelle ·Moíleiro 
em fepultura humilde no ClauA:ro , aonde fe enter-· 
raõ as Religiofas, na parte, que à Madre Abbadef
fa , e Religiofas lhes parecer. .N elle fe admira a fua 
humildade, amor do proximo, eílimaçaó dos fcus 
criados , e de todos os que a ferviraó , aos quaes 
trata com ~onradas expreff'oens. ·N omeya por 
TeA:amenteiros aos Reys feus irmãos, e ao Du. 
que de Bragança feu filho por adjunto , e para ·re. 
querer na Real prefença tudo, o que foife conve• 
niente para o cumprimento do que ne11e ordenava. 
Morreo em Abril do anno de l) 21 , e jaz no dito 
~ofleiro em fepultura raza , como ella determi-

. nou , junto à porta . do Capitulo , ao pé da fepul
tura da Rainha fua irmãa, em que fe poz efte bre-
ve Epitafio : · 
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.Aqui eff J 'D. lfahel , 'D111ue?\. a. de 
'Bragança, .irmá11 da "l{ainha 'D. Leo-
nor. 

· Defla excelfa uniaõ nafceraõ 
13 DoM F1LIPPE , que foy o primeiro na or .. 

dem do nafcimento, vio a luz do Mundo a 6 de 
Julho de 147). EIRey D. Affonfo V. que fe acha· 
va em CaRella, eA:imou tanto a noticia do feu naf.. 
ciment~ , que logo lhe fez merce do Ducado de 
Guimarães para fucceder nelle a feu pay, por Car
ta palfadá em Touro a 1 8 de Julho do ref crido an
no, e nao tendo effeito cA:a merce. por caufa do feu 
falecimento, EIRey D. Manoel a confirmou ao 
Duque D.Jayme por Carta feita em Setuval a 24 
de Junho de 1496. Ao Duque feu pay, fendo-o 
ainda de Guimarães , em vida do Duque de Bra
gança D. Fernando 1. do nome, lhe fez·EIRey D. 
Affonfo V. merce por hum Alvará paífado em Lif
boa a 2} de Agoflo do anno ·de 1476 ( de que já fi. 
zemos mença6 na Prova -num. 80 aonde fe póde 
ver) de que fuccedendo -no Ducado de Bragança 
por morte do Duque feu pay, pudeífe nomear nef. 
te Senhor hum dos titulos dos feus , ou da herança 
de feu pay , fem que foífe neceífario novo defpa
cho , nem outra folemnidade, do que a dita nomea
çaõ : e que no cafo , que feu filho D.· Filippe fale
celfe em fua vida , o dito titulo tiveífe reverfaõ à 
Cafa. N ao poz o Duque D. Fernando II. em 

Tom.V. Nnn execu-
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execuçaõ etla merce , porque depois da· morte do 
Duque feu pay , e delRey D. Affonfo V. fe feguio 
o que temos referido , e fugindo D. Filippe à dif. 
graça da Cafa de Bragança., o mandou a Duqueza 
fua mãy par~ CaA:ella com feus irmãos, onde falc
ceo na idade juvenil , e naõ falta quem ef creva , 
que com indícios de veneno. 

IJ D.JAYME, unico do nome, Duque de Bra
gança , que occupará o Cap. VIII. 

IJ D. D1N1z, Conde de Lemos, de quem fe 
dará noticia no Livro VIII. 

Pimo Cl>rret Llcry• D M r. n. d fal mz L.ufitan.Jib.i pag. 1 J. • ARGARIDA , que 1em en.a o eceo 
.•1° ' na flor da idade , parece, que em vida de fua mãy, 

effando concertada para cafar com o Senhor D. 
Manoel feu tio , Duque cntaó de Béja , e depois 
Rey de Ponugal. 

)' 

( 

A Se-
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O Infante D. 
Fernando, n. 
a •7 de No
vembro de 
14H, + ª 
18deSetem• 
brodc 1470. 

• 
O. Altonfo tV. 1.ley de Portugal, 

~n. a 8. de Fc\crciro de 1291, + 
D. Pedro t. Rev de cm 28 de Mayo d: 1 ;f7· 

~ 
Porcuga 1, n. a 8 Jc A Rainha O. Hriccs de Caílella , + 
Abril de 1; zo, +cm cm .z s de Outubro de 1; S9• 

O. Joaó 1. Rey de 17 de Jan. de 1 167. ~ N 
P 1 l ••••••••••••••••• ortuga , n.a 11 . 

de Abril de • ; S 7 t Therc~ Lo1Jtenço. N. • • • • • • • • • • • • • • • • 
+em 14deAgof· 

D. Duarte Rey to de 14 3 ;. ~ Duarte IU. Rey de lng !aterra , + a 
de Portu~· n. ª · Joió de G1nte, Ou· 1 ~ de Junho d~ q 77 • . 
3 • de Outubro ~que de Lencilltre, + A Rainha O. Fahppa de Huna a,+ 
dcJ~9a,+ad9 AR'h DFi· noannod:1;99. a1sdeAgofrode1;69. de Setembro Ci,,,,. atn a • D 
1 8 Jippa de Lencaf• Btilncil , aque~il ~Henrique, DJ:i_u: de L::icall:: 
4; • tre + em 19 de de _Lcncaíl:re ' pr1- em 1 ;61. 

Julh d 41 meara mulher , + 
0 e 1 1• em 1 ;69. ADaquez1 Ifabel de BeaumtJ:tr. 

_ ~D. Henriq 11e U. Rey de C.&llella, 
D.Jo10 l.R ~v d: Cif· + a ; de M.iyo de 1 ~ 7 9. 

O.Fernando, Rey cubro. de • ~ 90. .z s de M irço de 1 ; 81. • 

deAbrildc 1416. +cm 1 8 de ~go~o S• deJaneirode q87. • 
~

tella, + a 9 d: OJ· A R1inh:t D. Jo1nn.i l\hnoel, + a 

)
de Ar•gaõ, + a .z A R:unha D.Leonor,~ D. Pedro IV. Rcy de Aragao, + a 

A Rainha D. de q8.z' pnme1ra A Rainha D. Leonor Je Ara~ao, + 
\__,Leonor de Ara· malhcr, em 1 ~ 7 4-

gaõ, + cm 18~ ~ O. Aff.>nli:> xr. Rey de C.iCl:ella, + 

A Senhora 
D. llabel 
mulher do 
Duque D. 
Fcmando 
u. 

A Infante D. 
Briccs, +cm 
3odc Sctem• 
brode 1 so6. 

Tom.V. 

de Fevereiro de ~D. Sancho , Conde a 16 de Março de 1 Hº· 
144S• A Rainha D. Leo- de Albuquerque. D. Leonor Nunes de G.ifm.ió, -li 

nor, la R.1ca hem· cm q f I• 

bra > +cm 14B• O. Briccs Infanta de~ D. Pedro I. Rey de Portugal. 

PortugaL . A Rainha D. lgnes de c~O:ro, + a 
7. d: Janeiro de a J H• 

O Infante D. 
]oaõ,n.a • l de 
)aneir. de 1400, 
+ema8de0u
rubro de 1441. 

O. Pedro I. Rey de S D. Aff11nfo lV. Rcy de Portugal. 

~ l'ortugaJ. 2 A Rainha D. Brites de Caíl::lla. 
EIRey D. }oaõ 1. s 
de Portugal. Tbc..ra Louren~ 2 :: : : : ·. : : : : : ·. ·. ·. : .... • • 

_ D ~ D .. mte UI. Rey de lngl.acrra. 

~ 
Joao de G a.ntc , u• 
quede Lencall:r:. A Rainha Filippa de H.iinau. 

A Rainha D.Filip-

pa de Lcncaftrc. A.Du9ueza Branca' ~Hc:iriq •Je Duque de Lencafue. 
primeira mulher, 

A Duqu=za lfabel de Beaumont, 

D. Joaó 1. Rey de ~ D. P.:dro I. Rcy de Portugal. 

O Senhor D. Af- ~Portugal. Thereía Lourenço. 

)
fonfo [. Ouquc de D. lgnez Pires, d~·~ Pc. Jro Efrcves. 
Braganç~ , + crii pois Com 'llendadet· 

A lnfanteD.lfa- 1461. ra de S.intos. Maria Annes. 
bel, +em 16 

de Out1~bro de(.. ~D. Alvaro Gonçalves Pereira, Prior 
1465. O.NunoAlvaresPe· doCr.lto. 

, . (reira, Con1c!hvel de 
D. Bnces Pereira' ) Porcu:>al + em 1.z Eria Gonçalves de Carvalhal. 
Co!ldcfTa de Bar-2de M;ydde a4p. 
cellos. C Joaó Pires de Alvim. 

O. Leonor de AI-.) 
vim. • • 2 D. Branca Pires Coelho. 

Nnn 11 
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CAPITULO VIII. 
'Do Senhor 'D. f ayme, unico do nome, lY. 'Du. 

que de 'Bragança. 

1 N TRE os Príncipes da Sere• 
niffima Cafa de Bragança foy 
o Duque D. J ayme hum dog 
mais ef clareddos , que nella fe 
numera, affim pelos Reaes Pª'" 
rentefcos com os Reys de Por• 

~~ri tugal , e Caílella , como pela 
fem ignal prerogativa de f...:r elle jurado preíumpti .. 
vo herdeiro da Coroa Portugueza. 

Nafceo no anno de 1479, e naõ contava mais 
que quatro quand<l fuccedeo a terrivel tormenta, 
em que eíleve quaíi f ubmergida eíl:a grande CafJ, 
de que fe livrou o Duque D.Jayme, paífando com 

feus 
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46·8- Hiftoria qenealogica 
feus irmã os a CaR:ella por induff:ria da Duqueza fua 
mãy; onde entre tantas difgraças com admiravel . 
acordo, e coníl:ancia tratou de falvar os penhores, 
que no tempo futuro haviaõ de fegurar o eíl:abele
cimento da SerenHiima Cafa de Bragança. Naquel
le Reyno tiveraõ eíl:es Senhores a protecçaõ de fua 
tia a Rainha Catholica D. Ifabel , que com parti
cular attençaó cuidou dos feus intereífes. Deulhe 
a Duqueza por Ayo a Lopo de Soufa , defcenden· 
te por varonia delRey D. Affonfo Ili. Fidalgo, 
em quem concorriaõ circuníl:ancias para a fegura 
criaçaó deíl:e Principe , que depois lhe deu os Se
nhorios das terras de Prado , Paiva , e Baltar , a Al· 
cai daria môr de Bragança , e o Cafiello de Outeiro, 
com as datas dos officios , de forte , que teve gran
de Caía , tratando-a com notavel ofientaçaõ , e ef. -
plendor, o qual fendo cafado com D. Brites de Al
buquerque, filha deJoaõ Rodrigues de Sá, Alcai
de môr do Porto , Senhor de Sever , e outras mui· 
tas terras , e de D. J oanna de Albuquerque , füa 
terceir~ mulher, teve entre outros filhos (como ve
remos quando chegarmos ao Livro XIV. a tratar 
da antiquiffima familia de Soufa , nos defcendentes 
do dito Rey ) a Martim Atfonfo de Soufa, do qual 
em grandes , e efclarecidas Caías fe perpetua a fua 
memoria, e ainda que quebrada a varonia, fe confer
va nellas o feu appe11ido, como herdeiros, e defcen
dentes deíl:e illufhiffimo ramo da Cafa de Soufa ; o 
qual depois de fucceder a fcu pay nos ditos Senho· 

nos, 
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rios, e fervir ao Duque D.J ayme, largou o feu fer
viço , e paífou ao delRey com approvaçaô do Du
que , renunciando nas fuas mãos tudo , o que lhe 
pertencia de feu pay por Doações , que tinha, de 
que fez iníl:rumento publico em VilJa-Viçofa a 28 Prova num. 9i. 
de Junho do anno de 1520, o qual EIRey D. Ma· 
noel approvou por hum Alvará feito em Evora a 
2 de Julho do referido anno. EIRey o accommo-
dou no ferviço do Principe D. Joaõ, que lhe era 
inclinado , como fe vê de huma Carta original , que 
fe conferva no Archivo da Sereniffima Caía de Bra• 
gança , a qual nos pareceo tranfcrever , e diz affim : 

,, Honrad~ Duque Primo, nós o Principe vos 
,, enviamos muito faudar como aquellc , que muito 
,, amamos , e prezamos. Martim Affonfo de Soufa 
,, nos dilfe ' como fe queria ir para vós, nós lhe man· 
,, dámos , e o advertimos affim , e houvemos por 
,, bem ; e eRes dias , que cá efl:eve , foy por noífo 
,, refpeito, por quam certo temos na6 vos pezar 
,, com o que nós folgarmos ; fe eíles dias , que lá ef. 
,, tiverdes , que devem já de fcr poucos, delle naõ 
,, tendes neceffidade , receberemos muito prazer, 
,, quererd~s que fe torne cá para n6s , e fe tambem 
,, vos lá he neceífario, fareis o que vós mais folgar
" des , porque com ilf'o nos haveremos por mais fer
" vido ; efcrita em Evora a dez de Janeiro. Fran
" cifco Carneiro a fez anno de 1520. 

Príncipe. 

Detla 
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Bifloria qenealogica 
DeA:a Carta f 6 tiramos a grande attençaõ ; 

que o Principe tinha ao Duque , porque naõ pode• 
mos faqer onde eíl:e fe achava quando lha efcreveo, 
mas della fe feguio o pafiàr para o feu ferviço Mar
tim Affonfo , ao qual já depois de o Principe fer 
Rey , lhe fez grandes ferviços , occupando-o em 
gr~ndes p6íl:os , e ultimamente no de Governador 
da lndia , como referiremos no feu proprio lugar , 
que agora a occaíiaõ de feu pay fer Ayo do Duque 
nos obrigou ·a eíla precifa digreífaõ. · 

Subio ao Throno EIRey D. Manoel, a quem 
logo a Infante D. Brites fua mãy lembrou a infeli
cidade, em que fe achavaõ feus netos , deíl:errados, 
e privados dos feus EA:ados , e que devia principiar 
a felicidade do feu Reynado, enchendo a expeéla· 
çaõ dos que nelle tinhaõ poflo as fuas etperanças, 
pelos apertados vinculos do fangue , fendo redem~ 

Marian. H'n. '-'- d tor da fua difgraça, pois fatisfazia defla forte· à equi-
in. uen. edd d d R ' • ~ Hcfpan.tom.2,liv.26. a e e gran e ey, e as obngaçoes da natureza, 

'ªP. 1 3· cumprindo com o amor de filho , e com o carinho 
de irmaõ ' aos clamore~' da juftiça de feus innocen" 
tes netos , e fobrinhos feus. 

Participou ElRey D. Manoel aos Reys Ca
tholicos a fua exaltaçaõ à Coroa por Gonçalo de 
Azevedo , do feu Confelho , e feu Defembargadot 
do Paço , que tambem foy Senhor da Ponte do 
Sor, e ~lcaide môr de Cintra , e ao mcfmo tempo 
naõ f 6 deu viv.as efperanças, mas fegurou o accom· 
modamento dos intereífes dos Senhores da Cafa de 

Bra· 
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Bragança , porque eA:ava já na refoluçaõ de os chaf · 
mar ao Reyno. · Efbt noticia foy taó grata aos· 
Reys , como eA:imada da ·Corte. Mandaraó cha
mar ao Senhor D. Alvaro , aos filhos do Duque de 
Bragança D. Fernando II. e a D. Sancho, filho do 
Conde de Faro, e lhe·communicaraõ a noticia, que 
EIRey D. Manoel lhe dera ; pelo que todos lhe 
beijaraõ as mãos. Levava o mefmo Gonçalo de 
'Azevedo na fua inllrucçaõ ordem para participa1' 
efl:a noticia aos Senhores D. J ayme , e D. Diniz , e 
o mefmo ao Senhor D. Alvaro. A' Rainha D. lfa
bel fua mãy, que vivia em Arevalo, mandou logo 
efl:a boa nova, que recebeo com tanto gofl:o, que 
fe lhe conheceo accidental melhora na enfermidade , 
que padecia ; e affim mandou a Lourenço Guterres 
de V elafco , que efcrevelfe à Rainha fua filha , pa• 
. ra que eA:e negocio de feus fobrinhos tiveífe feliz 
fim em taõ opportuna conjunél:ura ; e da mefma 
forte efcreveo a ElRey D. Manoel. · Augmentou .. 
fe a fatisfaçaó na Rainha Catholica , vendo o gof. 
to, que a Rainha fua mãy recebera com eff:a no-: 
va , que pode fer aJivio nas queixas , que padecia.· 
'Amava-a com grande veneraçaõ, e affim todas as 
vezes , que podia, paífava a Arevalo para a ver ; e 
com eíl:e motivo fe vio ainda mais obrigada a tra• 
tar dle negocio com a mayor efficacia. Já diífe
mos, que a Rainha D. lfabel, mulher delRey D .. 
Joao o II. de CaA:ella, era neta do Duque de Bra
gança D. Affonfo, e por Hfo prima com irmãa do 

.Tom.V. Ooo Du· 
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·472- Hifloria qenealogic11 
Duque D. Fernando 11. e do Senhor D. Alvaro,. 

· parentefco taõ chegado , que faziaõ indifpenfavcis 
· todas as demonftrações , que exccutavaó com os 

Senhores da Cafa de Bragança. 
N aõ tardou muito EIRey D. Manoel em dar 

o ultimo complemento detle goflo às Caías Reaes 
de Portugal , e Caftella ta6 intereífadas neíl:e nego
cio; porque no anno feguinte de 1496 fora6 cha
mados de CaHella, tratando logo por Duque de 
:Bragança a D. Jayme. Efte tratamento, que EI. 
Rey D. Manoel deu de Duque, taõ anticipada
mente, fem que foífe neceífario outra alguma pro
va de Direito, moílra , que reconhecia a nullidade 
do proceífo do Duque feu pay , defapprovando por 
efle modo aquella fentença. Os Reys Catholicos 
lhe começaraõ logo a chamar Duque de Bragança , 
e depois de receberem diílintas honras daquella ~la .. 

Roman Hillor. da Ct· geffade , pallàraó a Portugal. Eftavaõ enta6 os 
fade Br.iganç.i 'cap. ~· Reys Catholicos na Cidade de Tortofa ' no Prin· 
do Duque D.Jaym:, • 

c1pado de Catalunha , onde com grandes feflas fe 
applaudio a noticia da fua reftituiçaõ: e ordenan .. 
do a fua partida , mandaraó , que por todas as ter· 

· ras dos feus Dominios, por onde o Duque paífalfe , 
fo{fe recebido , e hofpedado como as f uas proprias 
pelfoas. Em o primeiro de Mayo do referido an
nó entrou por Elvas o Duque D. Jayme com feu 
irmaó D. Diniz, e feú tio D. Alvaro; e encami· 
nhando a fua jornada à Vi1Ja de Setuval , onde fe 
achava entaõ EIRey D. Manoel, todos os Senho· 

res, 
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rea , e Grandes do Reyno , que alli dtavaõ , os fo
raõ efperar f6ra, e EIRcy em peífoa fahio da Villa 
à encontrallos, e obfcrvou com elles o Ceremonial, 
que fe tinha praticado com os de mais Duques de 
Bragança. Ao Duque D. J ayme recebeo com fin
gulares expreífoens de amor , e benignidade, e de
pois de lhe clle beijar a maõ o levou a feu lado, co
mo a parente mais chegado da Cafa Real , e cotn 
o mefmo motivo honrou a feu irmaõ D. Diniz , e 
a feu tio.D. Alvaro, e com todos os mais deu mo(. 
tras da fua benevolencia. Levou EIRey a feus fo
brinhos ao quarto, onde eftavaõ a Infunte fua avô , 
a Rainha fua tia, e a Duqueza fua mãy, que os 
receberaõ com incrivel alegria , fendo a gora rege
nerados com o gofto de verem reftituidos aos feus 
Eílados aqudles , que tanto choraraõ perdidos. 
Em Setuval fe fizeraõ feflas , e artificios de fogo 
por muitos dias pela entrada de1Rey naqueHa Vil· 
la , que fe augmentavaõ com o goílo , fazendo.fe 
mais luminofos com a vinda dos fobrinhos. O Chro• 
nifta Damiaõ de Goes naõ tratou efta vinda do Du· g:-M:C'i; ;;1:7. 
que com a reflexaõ , que merecia a Caía de Bra- cap. 1 ~· 
gança, dizendo , que andavaõ deA:errados pelas 
traições (iflo fendo o Duque D. Jayme de quatro 
annos , e feu irmaõ de menos ) para que affim lhe 
cahilfem bem os rogos da Duqueza fua mãy, e da 
Infante fua avô, para perfuadirem a EIRey, que-
rendo defta forte deixar na duvida , de que fe naõ 
movera ElRey tanto da jufti~a , que dles tinhaõ , 

Tom.V. Oooü como 
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474 HftoriA qentalogic• 
Oforias de Rcb, ge&. como do amor do fangue ; e J eronymo Oforio, Bü; 
Emm. Reg. Lufu; lib. po do Algarve , efcrevendo já em outro tempo , 
1.paiH74e a. à B . com pouco aued:o Caía de ragança , e mutto 

parcial do partido delRey Filippe II. por cujos in
tereífes foy parcial contra o direito da Senhora D. 
Catharina , feguio a Gocs , fem fazer a reflexaõ , 
que eA:e ponto neceffitava ; porém nas palavras da 
Doaça6 fe convencem , e na opiniaó ·dos homens 
grandes, e prudentes daquelle tempo, e muito mais 
do que ElRey D. Joaõ paífou com D. Alvaro, 
como em feu lugar fe verá. 

Torre do Tombo uv. N eA:e mefmo anno fez ElRey merce do pof. 
2. do MyLl.pag. u6. to de Fronteiro môr de todas as fuas terras ao Du. 
e pag. u 70 que por Carta de 21 de Junho, e depois lhe concc• 

deo Padraõ do alfentamento , que havia ter pelo ti'!' 

tulo de Duque, eftando já em Villa-Franca a 1 de 
Provanum. 9;. Agofto. Em 16 do mefmo mez lhe ·paífou outra 

Carta de Doaçaõ em virtude da que o Duque lhe 
aprefentou delRey D. Duarte, em que lhe con
firmava a Doaça6 , que o Condeff:avel fizera ao 
Conde de Arrayolos feu neto, do Condado de Ar· 
rayolos, das VilJas de Evora-Monte, Villa-Fermo-

Prova num. 9+ fa , Aífumar, Lamegal , V illa-Viçofa , e outras. E 
depois ef:lando em a VilJa de Torres Vedras em 20 

de AgoA:o lhe mandou paílàr Carta· da Villa de 
:Borba , e já lhe tinha paílàdo outra , eftando na Vil
la de Palmella a 28 de Junho, das merces , ·graças, 

Prova num.95. e privilegias, que foraõ concedidos ao CondeR:avel 
feu vifavô , ao Duque fcu pay , . aos Duques feus 

pre· 
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predeceífores , e ao Marquez de Valença feu· tio;· e 
etlando EIRey na Villa de Alcochete, a 19 deJu· 
lho do mefmo anno, lhe confirmou por outra Carta, Provanum. 96. 
a que tinha delRey D. Duarte, da Villa de Ourem 
com todos os feus Padroados de juro , e herdade; e 
por outra paífada no mefmo anno a J 1 de Mayo Prova num. 97. 
na Cidade de Evora , lhe confirmou os Padroados 
das Igrejas de Santa Maria de Oliveira da Villa de 
Guimarães, e de todos os mais Moíleiros, e lgre-
jas da dita Villa ; e nefla conformidade lhe paífou 
outras , e affim foy o Duque D. Jayrne refiituido 
inteiramente a todos os Efiados da Cafa de Bragan .. 
ça. Por diverfas Cartas de Doaçaó , e Confirma-
çaó nefle mef mo anno , como fe vê na Torre do Torre do Tombo liv~ 
Tombo no Livro 2. dos M yflicos, lhe foraó paífa- 2 º doa Myft. pag. 2º~· 
das outras Doações, como foy a da Villa de Gui-
marães, feita em Setuval a 24 deJunho. E fuppof. 
to , que ElRey D.Joaõ II. fizera merce de algu-
mas das terras do Eflado do Ducado de Bragança a 
varias peífoas , EIRey lhas refiituio , recompenfan-
do a quem as tinha com outras merces , como re· 
ferimos nefle mefmo Livro , pag. 19 8 , e feguintes, 
tratando do fegundo Marquez de Villa-Real , que 
tendo o Condado de Ourem, ElRey o rdlituio ao 
Duque D. Jayme, e lhe deu o de Alcoutim, e defla 
forte inteirou ao Duque de tudo o que lhe perten· 
eia, affim de Cidades, como Villas, Lugares, e 
mais terras, e juriídicçóes, confirmando-as no mef-
mo valor das merces antigas dos feus predecelfores; 

e fe 
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476 HijloriA qenealogica · 
e fe houve com tal equidade , que em-quanto o Du· 
que fe naõ inteirava de todas as rendas por eílarem 
nellas impoílas algumas tenças , lhas fatisfãzia do 
Patrimonio Real, mandandolhe palfar Padraõ da di· 
ta quantia, como foy em 2 de Fevereiro de 1 so2 de 
SSU 242 reis em quanto naõ lhe craõ reftituidas ccr· 
tas rendas , que o Duque tinha em Guimarães, e 
poífuia Diogo Lopes de Lima ; e em outro Padraõ, 
que mandou pafiàr ao Duque em 24 de Fevereiro do 
referido anno, lhe deu 11jU272 reis dizendo, que 
haveria aquella quantia em quanto na ViUa de Por
tel a Condellà de Fàro , e Duarte de Almeida , e 
J oaõ de Faria , tinhaõ outra tanta em certas ren
das , que eraó do Duque de Bragança , e ao theor 
deflcs lhe palrou outros muitos, que fe podem ver 

TorredoT~mbo; liv. no Archivo Real da Torre do Tombo donde fó 
2. dos M yll1cos , pag. ,.. ' · 
196' cpag. 197. apontamos eA:es para demonflraçao do direito, que 

o Duque D. Jayme tinha à reflituiçaõ dos feus ef
aoes cap. , 3, da diia tados, fem embargo do que refere o ChroniR:a Da· 
Chroniw mia6 de Goes , dizendo , que eff:a merce , que El

R ey D. Manoel fizera ao Duque, era a mayor, que 
elle lera fizelfe junta Principe algum ; porque 
f uppoA:o , que fora muy grande a que ElRey D. 
Joaó o 1. tinha feito ao Condeíl:avel D. Nuno feu 
terceiro avô , nefta fe incluia a dita merce, e as 
muitas, que fizera ao Duque D. Alfonfo feu bif. 
avô , e as que fucceffivamente fe feguiraõ com o 
tempo , a qual continha mais de cincoenta Villas, 
Caftellos , e Fortalezas , e outros Lugares , e Po-

voações, 
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voaÇões, além de outras heranças da Cafa, de Quin· 
tas , e Cafaes , entre os quaes Lugares era a Cida· 
de de :Bragança, as Villas de Guimarães, Barcellos1 

Chaves , Villa-Viçofa , Ourem , Borba , .e outras 
Vil1as fortes , e Cafi:ellos , e outras merces , quo 
naõ numerava , que conflavaõ das Doações; o que 
refere f ómente para introduzir os varios juizos, que 
entaõ . fe fizeraõ fobre dia taõ grande merce ; po• 
dendo com melhor intençaó tratar a eff:es Senhores 
louvando a grandeza delRey na equidade , e ju{H. 
ça , com que lhe reílituira a Caía, que era fua, pe· 
lo que elles muy obrigados a ElRey reconheciaõ o 
muito , que lhe deviaõ , porém naõ tinhaõ por 
merce nova eíl:a , fenaõ por hum aél:o de juff:iça 
deffe grande Rey , que com o tempo lhe fez no
vas merces ; e affim eíl:es Senhores ficaraõ muy pou
co obrigados ao Chroniíl:a Damiaõ de Goes, fendo 
do mefmo parecer o Cardeal Infante D. Henrique, 
o Senhor D. Duarte feu fobrinho, filho do Infante 
D. Duarte, e todos os mais Senhores da Cafa de 
Bragança, como vimos cm Cartas originaes daquel· 
le tempo , que eíl:aõ no .. A.rchivo da Cafa de :Bra
gança, nas quaes fentem o modo com que na Chro
nica , com que entaõ fahira à luz Damiaõ de Goes 
no anno de 1566, tratava dos intereífes particulares 
deíl:a Caía : e juflamente fe queixavaõ do pouco , 
que o Chronifla fe lembrou dos ferviços, que os Se
nhores deíla Sereniffima c~fa haviaõ feito à Coroa; 
e tambem Ih~ naõ era neceílàrio para a Hiftoria , 

que 

oigitized byGoogle 



.478 . Bifloria fjentalagica 
que efcrevia , pôr no principio da Chronica deGe 
Rey algumas claufulas do Tetlamento delRey_D. 
J oaõ o II. principalmente as que fe dirigiaõ , ainda 
que naõ claramente , a desfavorecer eia grande 
Cafa, as quaes ( fuppoílo que com rebuço ) fe en
tendem encaminharemfe a eae fim ; e naõ f6mente 
fentiraõ , o que lhe tocava , mas ainda mais o que 
pertencia à gloria deJRey D. Manoel , em que fe 
interelfavaó tanto , pelo defcuido , que .em muitas 
coufas padeceo eíte Author, porque he certo , que 
depois delRey D. Affonfo 1. naõ houve outro ai .. 
gum , que fizdfe mais cruel guerra aos Mouros, e 
infieis , do que ElRcy D. Manoel, porque. naõ fc) 
roy feliz , e bem ajortunado , como lhe chama Goes~ 
mas invencivel, e glorigfo , virtudes , que eile ad • 
quirio para fazer o feu nome grande entre as gen· 
tes, porque tendo em menos o poder dos Reys de 
Marrocos , . premeditou a navegaçaõ da lndia, em 
que confeguio vitorias , conquiA:ando Cidades ., 
Reynos , e Provindas , que fez tributarias à fua 
Coroa, alcançando tudo com o cuidado, trabalho, 
e largas defpezas de Armadas. E affim bem pude· 
ra o ChroniA:a Damiaõ de Goes colher a reéta in· 
tençaõ delRey D. Manoel , da Carta , que man
dou publicar a favor do Duque D. Jayme, e de feu 
irmaõ D. Diniz, a qual eíbí no Archivo Ducal Bri· 
gantino , e no Real da Torre do Tombo, e aqui a. 
lançarey por inteiro , e diz affim: 

"D. Manoel por graça de Deos, Rey de Por· 
,, tugal, 
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,, tügal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar 
tt cm Afi:ica, Senhor de Guiné, e da ConquHla, na~ 
,, vegaçaõ , de Commercio , de Ethiopia , Arabia , 
,, Pedia, e da lndia , &e. A quantos cRa nolfa 
,, Cana virem fazemos faber , que confirando nós 
,, o grande devido, que comnofco tem D. James, 
"Duque de Bragança, e de Guimaraens, &e. e D. 
,, Diniz feu irmaó '·meus muito amados , e preza· 
,, dos fobrinhos , filhos da Duqueza minha muito 
,, amada, e prezada irmãa; e que afy como eJles 
,, tem rezaõ de nos amar , e fervir , afy a temos nós 
,, de lhe fazer merce, acordamos com concelho dos 
,, Grandes , e Prelados defl:es noífos Reynos de os 
,, mandar vir para elles , e tornar ao dito Duque 
,, fua fazenda , como lha temos mandado tornar , e 
~'querendo olhar alguns bons , e jufl:os refpeitos, 
,, que nos movem a eff:a parte fazer o que devemos 
,, polias ditas caufas; e querendo tolher toda mate· 
,, ria derro , ou duvida , que em algum tempo fe 
,, poderia feguir , fe neíl:e cafo naõ deífemos nolfa 
,, decraraçaõ , a qual a nós foô pertence de dar ; de 
;, noífo moto proprio , e certa fciencia , e plenaria 
,, delliberaçaó havido fobre iflo concelho , quere· 
,, mos , e mandamos , e af y he noífa merce, e von
'' tade , que os proceífos , e fentenças , que foraõ 
,, dadas, e feitas contra o Duque D. Fernando feu 
,, padre , perqnc foy condenado no cazo mayor f 
,, nao façaó a elles ditos D.James, Duque de Bra~ 
,, gança, e D. Deniz, meus fobrinhos, nem aos que 

Tom.V. Ppp ,, del· 
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,, delles deCcenderem algum abatimento , ou dano 
,, em f uas. honras ' e lealdades' e bons nomens' nem 
,, em outra coufa alguma; antes nos praz, que elles, 
,, e feus defcendentes ufem , e poífaõ ufar em J ui
·,, zo , e f6ra delle como Authores , e como Reos 
" em praça , ou em apartado , em pubrico , ou em 
,, efcondido , ou em outro qualquer lugar , que lhes 
,, prover afy em feu nome , como no daquelles de; 
,, que defcenderem , pofto que fcjaõ mortos de to· 
,, dollos privilegias, e exemçois, prerrogativas, pre· 
,, minencias , avantagens , milhorias , e de todas as 
,, outras liberdades , honras , franquezas, e quaef
" quer outras coufas, que lhos o direito outorguua, 
,, e outorguara antes que nada do dito feito procef. 
,, fado, fontenceado palfaífe por bem de fua nobre
" za , e fidalguia , e outras quaef quer honras , pre
" minencias , prerrogativas, e quaefquer outras cou
,, fas naturaes, ou aqueridas , pofto que ofufcadas , 
,, nubilladas , embargu~das até hora foífem pollos 
,, ditos autos , proceífos , e fentenças , naõ como cou· 
,, /as perdidas a que hos hora novamente tornamos , 
,, mais que ufem dei/as como de cou/às , que nunqua 
,, perderaõ pollo que o. exercício de/las fojfe impedid4 
,, pollos ditos autos, proc'!ffas ,fintenças, e verhas nel· 
,, las contlzeudas, que n<1Ja merce , e vontade he qui. 
,, tar ·, remover , tolher , e quitar todo einhargo , em .. 
,, pedimento , e ef1:1faaça'ó , nuhillaçaô , e infamia ju .. 
,, ris , & faél:i , que lhe athequi per qualquer guiza, 
,, modo , e maneira falfem po/las , e queremos , que 

,, daqui 
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,, daqui em diante poílàõ aver, e ajaaõ todallas hon
;, ras, preminencias, liberdades, e exemçois, e fram· 
,, quezas , melhorias , avantagens , faculdades , inte• 
,, refies , perrogativas, e todallas outras graças, e 
,, beneficias afy pera foceder, e erdar quacfquer 
~' coufas , e de quaefquer peffoas de qualquer efta .. 
,, do , e preminencia , e condiçaõ, que feja , como 
,, pera aver todollos officios pubricos, e privados • 
;, d\arem em juizo como Authores, e Reos, e pof.. 
,, fuaó todollos outros Beneficias EccleGaA:icos , e 
,; fegrais afy como peífoas de inteira fama em algum 
" tempo nunqua de direito macullada , porque por 
,, etla noífa Carta nos praz de os refletuir , e os ave· 
,, mos por relletuidos pleniffimamente a todo f ufo~ 
,, ditto fem embargo dos ditos autos. , e fentenças, 
,, que contra ho dito feu pay foraõ dadas , e feitas, 
,, os quaes queremos , que lhe naõ poífaõ empecer 
,; afy como fe nunqua dadas foraó , e que peífoa ai· 
,, guma naõ poífa oppoer, nem ajudarfe dellas , e 
,, por firmeza de todo lhe mandamos dar eíla nollà 
tt Carta por n6s aífmada , e aífellada de noífo Sello 
,, da Puridade , a qual em todo, e por todo quere• 
,, mos, e mandamos, que fe cumpra, e guarde co
"mo nella he contheudo. Dada em a noffà Cida· 
,, de de Lixboa a 12 dias Dabril , Antonio Camey
'' ro a fez anno de N olfo Senhor J efu Chrifto de 
,, J $ºº· 

REY. 

Tom.V. Pppii Da 
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Da data deGa ·carta fe vê, que fendo o Duque, ~ 
go que chegou a eíle Reyno , reftituido aos fcus 
EGados no anno 1496 (como temos dito) naó-ti: 
rou Cartas de Con~rmaçaõ , porque naó eraõ ne
celfarias para a poífe , em que entrava por f uccef: 
faõ, à qual era reff:ituido , e depois a tirou· confor. 
me o coftume do Reyno ; e porque naõ faça .duvi .. 
da acharemfe as datas das Canas annos adiante, do 
fjue temos referido , declaramos , que eílas furaQ 
poíl:eriores à poa-e' em que havia armos dlava. : 

Dcff:a forte veyo o Duque à pacifica poíf e de 
todos os Eílados, honras, e preeminencias, que à 
íüa Caía pcrtenciaó , o que El Rey fez com o con· 
íelho dos Grandes, e Prelados do Reyno, por bonsl 
e juíl:os motivos, que a iífo o perfuadiraõ, moflran· 
d.o naõ fó erlimaçaõ , mas confiança da fua pelfoa, 
queren lo-fe fervir della ; e aífim huma das primei
i:as merces, que lhe fez,- foy a·do poff:o de Frontei
ro môr das Provincias de Entre Douro, e Minho, 
e Traz os Montes, lugar, que já occuparaõ ·os 
Duques feu pay , e avô. . F oy paílàda a Carta ef. 
!ando ElRey em Villa-Franca de Xira a 16 d~ 
Agoílo de 1496 , e com toda efla: diflinçaõ tratou 
ElRey fempre ao Duque , fazendo taõ publica eí; 
ta efl:imaçaó, que o. Senhor D. Jorge, Duque d~ 
Coimbra , fe mof\rou fentido. Pertendia eíl:e pre~ 
ceder ao Duque pela prerogativa do feu nafcimento. 
cQmo filho delRey D.Joaõ II. pelo que nos atlos, 
e funções publicas, allegava tocarlhe a preferencia 
, ·· · - · do 
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~o lugar , e alf'ento ; e reprelentando a EIRey o feu 
fentimento com as razoens , porque naõ devia fer 
preferido pelo Duque de Bragança, o prudente Rey 
lhe refpondeo , que fe avcriguaífe qual dos Duques. 
lhe era mais propinquo , e chegado em fangue , e . 
'lual a pelfoa, que naõ tendo elle filhos ·lhe houvef.. . 
fe de fucceder no Rcyno, dizendo mais: O D"que 
de Bragança lze filho de minlca irmáa , e o Duque de 
Coimbra illlo de meu primo com irmaô, e dellaflrte 
he fim duvida o primeiro parente o Duque D. J ay .. 
me , e afJim lhe he .fim controver/ia devido o primeiro· 
lugar, como a herdeiro prefl1mptivo da Coroa. Com 
efta verdadeira intelligencia ficou decidida a duvida. 
·· N aó fez aqui paufa a felicidade do Duque , 
porque EIRey D. Manoel achando-fe a fi proprio 
por exemplo , de que nafcendo fexto filho do lnfun
te D. Fernando, irmaõ fegundo delRey D . ..A..ffon
fo V. chegou a confeguir a Coroa contra a expe• 
él:açaõ geral, por cafos, e mortes, que fuccederaõ;. 
determinou declarar ao Duque D. Jayme por feu 
herdeiro , como· filho primogenito , que vivia da 
Senhora D. Ifabel f ua irmãa. Tinha ElRey convo· 
cado Cortes a 1 1 de Fevereiro do anno de 149 8 , a 
que fe deraõ fim a 14 de Março do mefmo anno 
pela grande preífa, que tinha de paílàr a Caíl:ella 
ôhrigado das iní\ancias dos fogros ( pelo motivo da 
morte do Principe D. Joaõ feu cunhado) aonde 
hia a ·receber a f olemnidade de fucceífor de feus 
Reynos. Com efla occafiaõ a tomaraó os Póvos 

para 
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Bifloria qeneaJogic• 
para f upplicar incdfantemcnte a ElRey , juralli: 
Principe de Portugal herdeiro do Reyno ao Duque 
D. J ayme , a quem o direito do fangue , mais que 
a ceremonia , chamava para fuccefiór da Coroa , 

. . quando em BIRey D. Manoel filltaífe a defcen· 
Romano Hiliona. da. dencia E querendo ElRey fatis&zer ao Reyno 
Cafa de Brag. part. + • . ' 
cap. ,.. confciencia, e jul\iça, fe determmou a celebrar aquel· 
o; Francifco Manoel , J .n. p ' "" • · -4 hos 
Thcodofio dei nombre e a\A.O. orem por nao mnovar com çnran a~ 

IL pare. a. Iiv.i. cidentes o repoufo de ambas as Coroas Porwguc-
za , e CaR:elhana , que com aqúelle juramento po· 
deriaó receber ef panto, ou ef perança , que alteralfe 
o f ocego , e boa harmonia da correfpondencia , em 
que vivia ó, he fama, que ajuntando na fua Came
ra ao proprio Duque , alguns criados , Miniltros, e 
grandes do Reyno, vocalmente iníütuio herdeiro 
dos Reynos de Portugal a feu fobrinho D.Jayme, 
e affim o juraraó os que {e acharaõ prefentes , pelo 
que lhe beijaraó a maó , de que fe fez hum inftru
mento , e auto publico ; praticando ElRey nelb 
occafiaó o que em outra fizera ElRey D. Affon· 
fo V. feu tio , fazendo jurar herdeiro do Reyno ao 
Infante D. Fernando feu irmaõ, pay do mefmo 
R ey D. Manoel , para que lhe fuccedellC no cafo, 
de que El Rey morrefie na jornada fem deixar fi. 
lhos , ou antes os naó tiveffe. Era eff:a linha habili· 
tada para afucceífaõ, pelo que a feu fobrinho o Du. 
que D. J ayme , como filho de fua irmãa a Senhora 
D. lfabel, que o eraó ambos do Infante D. Fernan
do 1 o qual em defeito da linha , que íe quebrara no 

Prin· 
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frincipe D. Affonfo, fuccedia no Reyno como ir~ 
ma6 fegundo delRey D. Affonfo V. N efta occa"' 
fia6 lhe deu ElRey huma abotoadura, tranfelim , e 
pluma , tudo guarnecido de rubin5 , com a divifa 
Real da Esféra, peífas de grandiffimo valor, verda• 
deiramente dadiva de hum Rey a hum Principe, 
que acabara de declarar feu fuccelfor. O Duque 
D. J ayme nao atado ao fegredo , que naquelle aél:o 
praticara o tio , em publico, e em particular come
çou a ufar · das ceremonias Reaes , que ao Eílado 
do Príncipe , fucceífor do Reyno , pertencem , al
gumas· das quaes fe derivaraõ inteiramente a feus 
netos. Eff:e notorio direito, que o Duque D.Jay• 
me teve à Coroa Portugueza, offerece o celebre 
Chroniíl:a de Aragaõ J eronymo Zurita por moti~ 
vo juíl:i6cado à iníl:ancia , com que D. Fernando 
feu Rey fe havia antes oppofi:o à pertençaõ , com 
que EIRey .D. Joa6 o II. intentou legitimar a 
D. Jorge 'feu filho pelo Papa Alexandre VI. para 
lhe f ucceder na Coroa. Efta declaraçaõ dei Rey 
D. Manoel a favor do Duque D.Jayme, foy ma· 
nifeftar a exclufaõ , que tinha o Emperador Ma
ximiliano I. como eflrangeiro para poder fucceder 
na Coroa Portugueza , que fe devia perpetuar nos 
Prinéipes nacionaes, em virtude do Teíl:amento dei· 
R ey D. J oaõ o 1. e ao que parece em obfervancia 
das Cortes de Lamego , ainda que naõ fe expreífaf.. 
fem , pois pelo que (e obrava podemos prefumir, 
que naõ as ignoravaõ , o que fe vê em muitas oc ... 

cafioens. 
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486 Bifloria qentalogica 
caGoens. Eíla prceminencia de. fer ·o Duque D~ 
Jayme jurado Príncipe herdeiro do Reyno, he taó 
grande prerogativa , que manifeff a evidentemente 
a fuperioridade deíl:a Cafa a·todas as mais, que naõ 
Jograraó no Mundo o caraél:er da foberania; divi· 
iàndo-felhe em todo o tempo hum tal ref peito, que 
naõ fendo Real , o pareceo na dif&rénça do uato, 
e nas circunR:ancias da magnificencia das fuas pct: 
k>as , e Cafa. Até eA:e tempo ufara6 do E feudo das 
ArmJs na fórma, que já fica dito na Vida do Du. 
flUC D. Affonfo; porém o Duque D. Jayme nefla 
occaftaó o mudou totalmente por ordem delRey 
D. Manoel , deixando o antigo da Afpa pelo das 
Armas Reac:s de Portugal, com Elmo Real aber• 
to a todas as partes com Coroa, e Timbre da rneya 
Serpe de ouro. NeA:a f6rma ufou de11e o Duque 
D. Jayme até que ElRey D. Manoel teve filhos; 
porque depois ufou da Coroa Ducal, com a divi· 
fa do Banco de pinchar de ouro , concedido f ó aos 
Principes , e Infantes , e às Infantas, que he o Ban· 
co de prata, aecrefcentandolhe por differença as Ar
mas de Caílella , que he hum Caff ello de ouro em 
campo vermelho , e as de Inglaterra , que faõ tret 
Leopardos paffàntes em campo de fangue em 
hum quadro quarteado da parte direita , e da ef. 
querda outro com as Armas de Aragaó , que faó 
EJUatro Barras vermelhàs em campo de ouro em hu.. 
ma pala , e na outra as de Sicilia franchadas com 
as Armas de Aragaõ cm Chefe, e no feu contrario, 

e nos 
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e nos lados huma Aguia negra effendida em cam· 
po de prata, ficando o Efcudete das Armas Reaes, 
que eftá no alto, entre eftes dous na fórma, que 
no principio fica efculpido. 

O motivo , que o Duque teve para accrefcen· 
tar as Armas Reaes Portuguezas às Efirangeiras , 
foy por differença do Efcudo, as. quaes lhe perten
ciaó pela Senhora D. Ifabel fua mãy, como paren
ta dos Reys deftas Reaes Caías , como advertio 
Fran~ifco Soares T 1Cano. O Banco he divifa de 

. Principe , e Infante , e affim o ufou El Rey D. J oaõ 
III. em quanto fuy Principe, e todos os Infantes 
feus irmãos, filhos delRey D. Manoel , e muitos 
annos antes os Infantes filhos delRey D. Joaõ 1. 
os quaes naó f 6 os trazia ó nos E feudos das Armas , 
mas nas Emprezas , que tomaraó , como foy o In
fante D. Pedro, Duque de Coimbra, que trazia 
em cada pé do Banco de alto abaixo tres mãos , e 
o Infante D. Henrique , Duque. de Vifeu , em cada 
pé do Banco ufava de tres flores de Lirio. Tam
bem a Rainha D. Leonor, mulher delRey D.Joaõ 
II. ( em quanto Rainha) trazia no feu Efcudo as 
fuas Armas encorporadas na Pala efquerda com as 
delRey feu marido , ou feparadas em huma lifon
ja ( na qual as mulheres poem as fuas Armas) com 
as de Aragaó , e Sicilia em dous quadros encoíl:ados 
ao Banco ; coufa, que foy fómente ufada das pelfoas 
Reaes defl:e Reyno : fendo o motivo de fe pór o 
Banco por infignia , .e divifa de Infante , o ter nas 

Tom.V. Qqq Cor-

oigitized by Google 



Jtiflorif$ (jenealogic11 
Cortes , conforme a grandeza de cada huM , a prefe;.. 
renda , moftrando nella a differença do caraél:er nà 
precedencia do aífento , porque entao nas Cortes os 
aífentos , em que nellas· todos fe aífenmvaõ , eraó 
bancos , excepto EIRey , e o Príncipe, que tinhaó 
cadeiras ~ e o primeiro aífen to era dos Infantes , e 
por ilfo tomaraõ, ou lhe deraõ os Reys o Banco 
por divifa das Armas , como precedencia aos mais 
Senhores, e Nobreza do Reyno. A caufa, porque 
k chamou Banco de Pinchar, foy porque Pinchar, 
como efcreveo o mefmo Soares Tofcaoo, na lin
gua antiga queria dizer lançar fora ' e apartar com 

força , que he huma expulfaõ violenta , que os In
fantes por direito, como filhos dos Reys, fuzem dos 
aifentos , e tem nas precedencias aos de mais Gran· · 
des , e Senhores do Reyno. Alguns antigos entcn
diaõ pincho porJalto , dizendo, que eftando o lnfan. 
te diíl:ante da fucceffàõ da Coroa, vinha muitas ve
zes a fucceder nella." Ainda entre o Banco do Prin
ci pe, e Infantes havia differença ; porque o Princi
pe trazia o Banco fimplefmente fem divifa, e o dos 
1nfantes tinha encoíl:ado aos pés deHe huns quadros 
das Armas , donde procediaõ , e como eíles eraó 
dous , cdm · que fe cubriaõ dous pés , ficava defcu- · 
berto o do meyo dos tres , que tinha o Banco , de 
que tomaraõ alguns motivo de entenderem , que o 
Banco dos Infantes naõ tinha mais que hum pé, 
porém commummente todos os Infantes o trazia& 
com tres pés, e o Duque D. Jayme como Prind· 

pc 
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pe jurado herdeiro do R eyno trouxe o feu com· 
dous. Ao depois fe mudaraõ as coufas , e os affen- , 
tos dos Infantes., mas naõ as antigas , e originarias 
divifas ; pelo que os Duques de Bi;agapc;a ficaraõ 
com a mefma jurifdicçaõ , e direito , que os filhos. 
dos Infantes, como fe praticou em diverfas occa•. 
fioens, e ufando do Efcudo fem di.Jferença alguma, 
e da mefma forte, que os lnfuntes, prerogativa, que 
fe naõ concedeo a outra alguma Cafa , o que ef. · 
creveo Manoel de Gallegos no Templo da Mem1J• 
ria , dizendo : . 

E em tarjas fohre Quinas elegantes 
O hanco lhe debuxa dos Infantes. 

DeA:as Armas ufaraó depois os Duques de. Bragan•· 
ça fem alteraçaó alguma até o tempo , em que o 
Duque D. Joaõ II. foy Coroado Rey de Portu· 
gal. 

Seguio-fe no anno feguinte o juramento do 
Príncipe D. Miguel , feito em 7 de Março de 1499 
na Igreja de S. Domingos de Lisboa , em que o Du
que fe achou, tendo o primeiro lugar à maõ direi· 
ta delRey, e depois fe feguia o Senhor D. Jorge, 
Meílre das Ordens de Santiago , e A viz , e o Se· . 
nhor D. Affonfo , filho do Duque de Vifeu , fobri· 
nhos delRey , e logo feu primo o Marquez de Vil
Ja-Real, e nefta fórma juraraó com a mefma pre
cedencia , porque p6ílos ambos de joelhos , jurou 
primeiro o Duque de Bragança , a quem logo fe 
feguio o Senhor D.Jorge , e todos os mais , como 
· Tom.V. Qqq ii fe 
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fe vê· no·aé\:o do juramento, que :allegamos na P~ 
11a ó 8 do Livro IV. 

Crefcido o Duque em annos~, e havendo El; 
Rey de lhe dat dbdo , lhe pareceo conveniente 
tratallo com aScnhora D.Joanna de Aragaõ, filha 
delRey D. Fernando o Catlzolico, ma.teria, que pa· 
rece tinha já .communicado à Rainha D. Joanoa 
f ua cunhada ( entaó Princeza de Caaella) que mof. 
trava grande defejo de que íe. effuituaífe dl:c Tra~ 
tado. Com eíla mefma Princeza. fc tratou .cafar ao 
Senhor D. Diogo, Duque de,Vifeu, e foy hum .dos 
projeél:os do Duque D. Fernando, de que lhe fizc
raõ cargo. A e~ fim mandou ElRey a Caílella 
no anno de 1497 a Lopo de Soufa, do íêu Confê· 
lho , Senhor de Prado , e das terras de Payva ., e 
Balear, Alcaide môr de Bragança, Fidalgo de gran~ 
de e{Hmaçaõ por merecimentos , e qualidade 1 
Ayo do Duqúe; como fica dito, que o havia crea
do com grande amor, e era Governador da f ua ra~ 
zenda; pelo que ElRey o encarregou. agora defte 
negocio , dandolhe huma inílr-ucçaõ do que fobro 
elJe havia de obrar, e o rcmetteo à Prioceza D. J0e 
anna , a quem lembra , que fuppoff.o feja D.Joan'.' 
na de Aragaõ fua irmãa , o Duque era feu fobri"! 
flho , e com a Princeza tinha chegado parentef co, 
para que ella fe interelfaífe em que o dote foífc 
como convinha à pclfoa do Duque. He bem para 
notar, que fallando EIRey nas conveniencias do 
Duque , e como fe devia coarél:ar a familia, que 
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trouxelfe a Senhora D.Joanna, diga efias palavras:: 
Outro ji .por. quanto elle ( falia do Duque ) lze muit' 
encarregado de grandes Fidalgos , criado1 de /Cu pay, 
de que re no pode efCufar de lhe tomar fitas filhas' O' e. 
Eíl:a expreífaó , que referimos f6mente para que fe 
veja a grandeza .das peffoas , que ferviaõ aos Du~ 
ques de Bragança , baíl:a para fe formar a idéa do 
que era dia grande Caía , pois ElRey nomea aos 
:fcus criados naõ fómente com o nome de Fidal· 
gos , mas de grandes Fidalgos. EA:e Tratado naú 
teve effeito , e já antes delle o Duque de Medina 
Sidonia D. Joaõ de Gufmaõ trabalhava por cafar 
fua filha D. Leonor com o Duque, com a qual lhe 
<>fferecia hum grande dote ; o que paffado aJgum 
tempo veyo a confeguir , de que f e celebraraõ os 
contratos na Cidade de Lisboa em 11 de Setembro 
do anno de 1500, para o que deu Procuraçaó a Pe~ Prova num. 100. 

dro D' Eílopinhaó , Cavalleiro de fua Cafa, e Com. 
mendador da Ordem de Santiago , e o Duque D. 
Jayme ao dito Lopo de Soufa. Foy o dote vinte 
e feis contos , em que entrava em prata hum conto, 
e dous no enxoval ; e nefie dote fe indulaõ oito 
contos , que deixara à Senhora D. Leonor a Du-
queza fua avô D. Leonor de Mendoça , que fe de· 
clarou para que fe foubeífe, que eraõ livres da legi· 
tima , que lhe podia pertencer por feu pay , o qual 
obrigou o terço, e quinto dos feus bens à feguran-
ça do dote , para naõ fer obrigado a entrar à colla-
çaõ com os mais irmãos. F oraõ as arrhas cinco con-

tos, 

oigitized by Google 



Bifloria qenealogica 
tos , e para fegurança certas rendas, que o Duque 
tinha delRey com as Villas de Soufel , e Alter., e 
com outras obrigações f obre as Villas de Borba , e 
Portel com fuas jurifdicções ;. para que as desfrutaf. 
fe até fer paga naquelles caf os , que fora ó declara
-dos , e faõ communs nas efcrituras. Era efta Senho
ra de muy tenra idade , e por vontade do Duque de 
Medina Sidonia fe havia de crear na companhia. da 
·Duqueza de Bragança f ua fogra, até a idade· com. 
petente do Matrimonio , pelo que fe obrigou feu 
pay a entregalla na raya de Portugal no fim .do mez 
·de Março , como convinha ao dec6ro da fua pef. 
foa , aonde o Duque de Bragança a mandaria rece
ber. Era grande a fatisfaçaõ, que o Duque de Me
dina Sidonia tinha deí\a alliança ; e affim querendo, 
que naõ fahiíf e da f ua Caía , fe eíl:ipulou na mefrna 
efcritura, que no cafo de morrer eC\a Senhora antes 
de fe effeituar o Matrimonio , o Duque D. J ayme 
houvelfe de cafar com D. Meda, filha fegunda do 
dito Duque de Medina Sidonia , em que fe cumpri
ria tudo o que neíl:e Tratado fe declarava. -Nelle fe 
expreífou , que em cafc> , que o Duque de Medina 
Sidonia naõ tiveífe filhos , por fua morte, e por di· 
rei to da fucceífaõ tocavaó à dita fua filha, e ao Du· 
que de Bragança os Eílados da Cafa de Medina Si· 
donia; e ·os Duques de Bragança tendo dous filhos 
feparariaó as Caías, dando a cada hum delles a fua: 
e no cafo , que quizelfem a uniaõ de ambas em 
hum filho , feria com obrigaçaõ de refidir o tal na 
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Caía de Medina Sidonia, fe os Reys de Portugal, 
e Caf\ella. o confentiBCm, praél:icando ... fe o mefmo. 
com as filhas ; e no cafo de fer . unico o filho defle 
Matrimonio, os Duques enta6 fariaó o.que lhes pa· 
receife mais conveniente. No mefmo dia no Paço 
da Rainha D. Leonor, que era junto à Igreja de 
Santo Eloy, onde e&ava o Duque de Bragança, o 
recebeo com Procuraçaõ, que tinha Pedro D' Efto
pinhaõ, por palavras de prefente D. Diogo Pinhei
ro , Vigario de Thomar, de que foraõ teíl:emunhas 
o Conde de Penella D. Joaõ de Vafconcellos, Lo
pode So~fa, Ayo do Duque de Bragança, Pedro 
de Caf\ro , e Henrique de Figueiredo , Fidalgos da 
Caía do Duque , e o :Bacharel F ernaõ de Moraes , 
Ouvidor da fua Cafa. EA:e contrato foy tratado 

.por ordem delRey D. Manoel, da RainhaD.Leo
nor fua irmãa , da Infante D. Brites f ua mãy , e· da 

· Duqueza de Bragança D. lfabel fua irmãa, com 
grande fatisfàçaõ, o qual confirmou EIR.ey a 14 
de Setembro do mefmo anno de 1500. Contava o 
Duque de Bragança vinte e hum annos de idade, e 
naõ foy da fua fatisfaçaõ eíl:e Tratado pela pouca 
idade , que tinha a Duqueza; e affim fogeitando-fe 
à determinaçaõ delRey , e ao goft.o de fua tia a 
Rainha D. Leonor, e da Infunte fua avô, e da Du
queza fua mãy, fuperou a vontade na obediencia; 
e moftrou o tempo o pouco got\o do Duque, por
que depois de defpofado naõ tardou muito , que 
naõ manifeftaffe. a fua difplicencia. 

Effei-
! • 
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G . . ~ Effeituou-fe tambem neG:e anno o caíamcntb 
oes' pan.i. cap. 4ºº D M l R . h D Marº l · delRey • anoe com a ain a . ia , n-

&nte de Caftella , e havendo de fazer a fua entrada 
pela Villa de Moura, foy encarregado o Duque de 
Bragança para naquella Villa a receber ; porque em 
todo o tempo do feliciffimo Reynado deGe grande 
Rey fempre fe fervio da peífoa do Duque, enta6 a 
primeira de todo o Reyno , porque ainda EIRey 
naó tinha filhos. Eff:imou o Duque a eleiçaõ, naó 
f6 por fe moí:lrar agradecido a ElRey , mas tambem 
aos Senhores CaA:elhanos , de quem elle recebera, 
feus irmãos , e toda a Caía de Bragança notaveis at
tenç6es no tempo , que eGivera6 naquella Corte , 
como diífemos. Preparou-fe com aquella grandeza 
devida ao refpeito da reprefentaçaõ da fua grande 
peífoa, a quem acompanhou o Senhor D. Alvaro 
feu tio, o Bifpo de Evora D. Affonfo, primo com 
irmaõ. de feu pay, D. Rodrigo de Mello, feu pri· 
mo com irma6, depois Conde de Tentugal, e Mar
quez de Ferreira , o Bifpo do Porto D. Diogo de 
Soufa, depois Arcebifpo de Braga, D. Francifco 
Coutinho, Conde de Marialva, e Loulé, o Prior do 
Crato D. Diogo Fernandes de Almeida, feu innaó 
D. Pedro da Sylva, Commendador m6r de Aviz, 
e outros muito~ Senhores , e Fidalgos principaes, 
com que fahio de Villa-Viçofa , buf cando o cami
nho de Moura , onde a Rainha vinha em direitura 
da Cidade de Granada. O Duque levava mil ho· 
mens de Cavallo , · Juzidamente compoftos , tendo 

em 

oigitized by Google 



J4 Cafa ~eal Portug. Liv. Yl. 4 9 S 
em todo o caminho prevenidos appofontos com 
abundancia de mantimentos , com que fervia corn 
grandeza,.e delicadamente naõ f6 aos Senhores Por• 
tuguezes , mas aos Caflelhanos , que quizeraó en .. 
trar no Reyno. Era a principal peffoa , que de 
Caíl:ella conduzia a Rainha, D. Diogo Furtado de 
Mendoça , Arcebif po de Sevilha , Patriarcha de 
Alexandria, que a entregou ao Duque D. Jayme 
por ter para iífo poder baflante delRey. Acaba· 
das as ceremonias delle aél:o, partio o Duque com 
a Rainha para a Villa de Alcacer , onde ElRey a 
efperava ; e no mefmo dia, que eraõ trinta de Ou
tubro , os recebeo o Bifpo de Evora D. Aífonfo , o 
que fe celebrou com Reaes feíl:as, que duraraõ por 
muitos dias. Attendia EIRey muito ao Duque, e 
affim neffe mefmo anno lhe fez merce das Dizimas Prova num. iol. 
do pefcado novas , e velhas da Cidade de Lisboa 
em recompenfa do Reguengo de Collares , e em fa. 
tisfaçaõ das Judiarias , e Mourarias , que tinha na 
Cidade , com a qual lhe recompenfava a dita ren-
da , e foy pafiàda a Carta em Lisboa a 1 j de De· 
zembro de 1 5 oo; fazendolhe ao mefmo tempo mer· 
ce, de que nem os Compradores delRey, nem da Prova num. 10.i. 

Rainha , e Infantes pudelfem entrar nas barcas dos 
peícadores a tirar peixe antes de fer dizimado pe-
los officiaes do Duque , a qual Carta de merce foy 
paílàda em Lisboa em 11 do mef mo mez , e anno. 
Foy effa merce muy efpecial pela grande renda , 
que della refultou à Cafa de Bragança ; e avultan· 

. Tom.V. Rrr do 
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. do muito para aquelle tempo, no prefente importâ 
groífas quantias o feu rendimento, pois f ó o do pcf
cado frefco chega a 22 contos , e 560 U. reis nefl~ 
enno de 1716. 

Era o Duque D. Jayme, fuppoffo que orna• 
do de excellentes virtudes , naturalmente preoccu ... 
pado de melancolia , a qual fobre animo devoto , e 
.inclinado à obfervancia dos Religiofos , lhe influ.la 
hum defejo da foledade , pelo que muitas vezes ~ 
bufcava no retiro da Serra de Oílà , onde palrava a 
affiíl:ir com os devotos Eremitas, que nella viviaó, 
aos quaes acompanhava nos feus Cantos exercicios, 
naõ f ó da oraçaõ , e aél:os de devoçao , mas ainda 
nos de humildade , ajudando-os nas obras, em que 
trabalhavaó de mãos. Affim paílàva os dias em 
ocio fanto , fem memoria do Mundo , na compa· 
nhia daquelles Santos V aroens , que no dito fitio 
viviaó com grande exemplo , e pobreza , intitulan· 
do-fe : C apellães do Duque de Bragança , fem mais 
trato, que com as coufas do Ceo. Depois foy efl:e 
.MoR:eiro Cabeça da Religiaõ dos Eremitas de S. 
Paulo , que com Eff:atutos novos , moderando o ri· 
gor antigo , fe tem feito taõ benemerita no ferviço 
da Igreja na vida aél:iva , como o foy na contem
plativa. N aõ era o trato do Duque fómente com 
eíl:es Religiofos, porque tendo grande devoçaõ ao 
Patriarcha S. Francifco , eff:imou muito os feus fi
lhos , que em nova Recoleiçaõ formaraó depois a 

f"lironica da Piedade, p . . d p· d d d . . 
hv. z. cap.z. rovmc1a a 1e a e, a que eu o nome o p_!'1me1. 
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ro Moíleiro, que eíl:es Religiofos tiveraõ em Villa
\"'"içofa , de que toda a Província tomou o nome, 
e tem florecido em exemplo, virtude, e letras. Ef. 
te Moíl:eiro mudou depois o Duque D. Theodofto 
feu filho para junto da Villa. Tambem he fundaçaõ 
do Duque D. J ayme o Moíl:eiro do Bofque junto 
de Borba. Em quanto viveo foy Padroeiro deíl:a 
Provinda , e depois feus fucceífores ; e a efte Prin
cipe deve o feu augmento. Com elles fe ajuntava 
nos exercidos de·devoçaõ, feguindo-os nos aél:os de 
Communidade , e obfervancia , fem differença de 
qualquer Religiofo: na Cerca mandou lavrar algu
mas Ermidinhas entre os arvoredos , para que na 
folidaõ pudeífem mais livremente vacar a Deos , e 
efcolhendo huma para fi , a habitava a mayor par· 
te do tempo , que alli refidia , e depois na tradiçao 
conferva o nome do Oratorio do Duque. A fumilia
ridade do trato com eftes Santos Religiofos o en· 
cheo de huma tal devoçaõ , que entrou na idéa de 
largar os feus Eftados, e de tomar o habito de Ca
pucho na mefma Provinda , da qual fempre fez 
grande e{Umaçaõ: e vendo as difficuldades deA:a re· 
foluçaõ em Portugal, fahio do Reyno com a direc
çaõ de ir a Roma , onde o Papa o dif penfaria no 
anno da Approvaçaõ , como cm outro tempo fe 
praticara com S. Luiz , Bifpo de Tolofa, e antes 
Conde da mef ma Provinda , para dahi paílãr a J e· 
n1faJem , onde pertendia ficar todo o dif curf o da 
fua vida. E pondo em execu~aõ eA:a idéa , fahio Goes,parr.1.cap.16, 

Tom.V. Rrr ii do 
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do Reyno fem apparato , e com a companhia de 
hum fó criado , com tal fegredo , que fe naó percc· 
belfe na Corte o feu deflino , nem o caminho , que 

Faria Earop. t?m; 2• tomara , deixando huma Carta . a ElRey , em que 
per.;. cap. a. f1>1. 5 1 1. fc l ,., . l ,.. 

Jhe dava conta da füa r.e o uçao, pedindo he nao a 
etlranhaífe pelas juíl:as razoens , que o moviaõ ; e 
que no pertencente à Cafa quizelfe fazer merce del· 
la a feu irmaõ D. Diniz. Mandou logo ElRey em 
feu alcance por terra , e por mar, e foy achado na 
Cidade de Callatayud no Reyno de Aragaó , onde 
affim ·que foy conhecido , os Governadores , e to
das as peífoas nobres o trataraõ com as demoníl:ra· 
çóes de refpeito devidas a taõ grande peífoa , e obe· 
decendo à ordem delRey voltou ao Reyno. Eíl:a~ 
va nefle tempo já defpofado com a Duqueza D. 
Leonor de Mendoça , porém com tanta difplicen .. 
eia da pouca idade da noiva, como diífemos. O 
Chroniíl:a Damiaõ de Goes effeitua el\e 'Tratado no 
anno de 1;01; porém o contrato do Cafamento ori. 
ginal , que eíl:á na Torre do Tombo , que allega
mos , nos naõ dá lugar a podermolo feguir, porque 
foy no anno antecedente, e no de 1 so2 veyo a Du
queza para Portugal , conforme o que nelle fe ti
nha eR:ipulado ; com que o difgoíl:o do Duque com 
a vontade, que trazia da mudança da vida, deu cau· 
fa à refoluçaõ referida ; porque fuppoílo , que o 
Duque folfe pio , devoto , e prudente , e amigo de 
Deos, a quem defejava fervir na Religiaõ , andava 
preoccupado de humor malencolico , o que quanto 

, 
a nos 
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a nós· padeceo muitas vezes , porque depois o obri· 
gou a romper em differentes , e -perniciof os effeitos; 
pelo que entendemos, que o Matrimonio fe contra· 

· hio no anno de 1Jo2, em que a Duqueza cumpri· 
ria a idade competente , conforme ordenaõ os Sa. 
gradas Canones. N efle mefmo anno nafceo o Prin
cipe D.Joaõ, e fendo bautizado com folemne pom· 
pa , o Duque o levou à Pia : depois já no anno de 
1 Jo6 no Bautifmo do Infante D. Luiz foy feu Pa· 00ts Chronica dcJRey 
drinho o Duque , a quem EIRey D. Manoel lhe D • .Manocl,cap.6.z, 

fez merce das Dizimas do pefcado da Villa de Con .. 
de , F aõ, Efpofende, Darque, e Villa-N ova de Cer-
veira , em recompenfa das Judiarias , e Mourarias , 
que tinha extinél:o pela expu)faõ dos J udeos , e 
Mouros , que o Duque de Bragança tinha nas fuas 
terras. Foy feita efla merce eftando ElRey em 
Lisboa no primeiro de Março do anno de 1502. Andrade Chron. dei· 

No anno feguinte convocou EIRey Cortes em Rcy D. JoaõlIJ. pare. 
' 1.tap.3, 

que o Principe D. Joaõ foy jurado pelos Tres Ef. 
tados do Reyno Piincipe herdeiro defles R eynos, 
e nefie aél:o fe achou o Duque D. Jayme, como 
em todos os mais de goff:o delR ey , a quem fem· 
pre procurava agradar. ElRey fatisfazia a fua boa 
vontace com attenções, e merces , e affim lha fez 
de conceder a dous Compradores feus , continuas 
no ferviço de f ua Caía , que gozaífem das mefmas 
graças, e privilegias , que os da Cafa Real; foy ef. 
te Alvará palfado eíl:ando ElRey D. Manoel em Prova num. 104. 

Abrantes em 2 de Março do anno de 1 jo6. De· 
pois 
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pois eA:ando EIRey 'já em Lisboa no Palacio de 
Santos a 1 J de Março do anno de 1 S 11 lhe paífou 

Prova num. 1o~. outro Alvará para que os dous B.éfle~ros ~o ~on· 
te , que o Duque de Bragança , ·e Gu1maraes tmha 
occupado nefte ferviço , gozaílem dos mefmos pri· 
vilegios , que tinha6 os Bétleiros do Monte del
Rey , os quaes lhe feriaõ guardados f6mente pela 
nomeaçaõ , que o Duque fizeífe , . fendo affinada 
por elle. Eff:as merces, que naõ eraõ de mais uti'." 
lidade , que a prerogativa da diff:inçaõ , eraõ as mais 
eftimaveis , que EIRey fazia ao Duque ·de Bragan
ça , porque nellas fe via o quanto attendia em dif. 
tinguir eíl:a grande Caía , fendo naõ f ómente os 
Reys obrigados aos aélos de jufiiça , mas aos de 
graça , para confervar as Cafas illuílres no eíplen
dor, em que as reccberaõ dos feus predecelfores, a 
fim de que fe continúe a grandeza em V aílàllos taõ 
benemeritos , no trato , e nas prcrogativas, que go~ 
zaraõ os feus Mayores. 

Havia falecido a 16 deJulho do anno de 1 $º1 
D. Joaõ Alonfo de Gufmaõ III. Duque de Medi
na Sidonia , Conde de Niebla , Marquez de Caza· 
za , e Senhor de Gibraltar, com cuja filha mayor a 
Duqueza D. Leonor de Mendoça era o Duque 
D. Jayme cafado, e com a fegunda D. Meda de 
Gufmaõ era tambem cafado D. Pedro Giraó III; 
Conde de U renha , tendo deixado em Niebla hum 
grande thefouro , o qual mandava fe repartiífe por 
feus filhos. Porém o ·conde de Urenha de genio 
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turbulento, e ambiciof o , apoderando-fe de feu cu• 
nhado D. Henrique IV. Duque de Medina Sido· 
·nia , e fucceíf or dos Eflados de feu pay, que ficara 
de curta idade, como Teflamenteiro do Duque feu 
fogro, dif poz o negocio de modo, que com arte, e 
violencia ufurpou todo o thefouro, negando ao Du
ciue D. Jayme a parte, que por direito lhe perten~ 
eia. Paífou a tanto a cobiça do Conde , que o Du .. 
'lue D. Henrique foy reputado em Hefpanha por 
cativo, e priíioneiro do Conde: de forte fe augmen• 
tou a fua authoridade com o pupiJlo, que ElRey 
D. Fernando o Catholico lhe mandou deixaffe a tu• 
tela do cunhado ; mas fem effeito , porque o Con· 
de D. Pedro juíl:ificando-fe com aftucia, offereda 
antes perderfe, que ceder da adminiíl:raçaõ (que af. 
fim chamava à tyrannia.) EIRey tinha na idéa de 
cafar ao Duque D. Henrique com D. Anna de Ara· 
gaõ fua neta, que depois concedeo por efpofa a D. 
Alonfo Peres de Gufma5 V. Duque de Medina 
Sidonia, cujo Matrimonio fe annullou , e ella depois 
cafou com o irmaõ delle, D.Joa6 Alonfo de GuC. 
maõ VI. Duque de Medina Sidonia, que era o filho 
terceiro deíl:a grande Cafa , e defla unia6 fe conti· 
nuou a Caf~, de donde vem os Duques de Medina 
Sidonia. Tinha o Conde de Urenha, e o Duque D .. 
Henrique em Sevilha a fua Caía ; e fendo a ordem 
delRey, que o Conde fahiífe da Cidade, e deixaífe 
ao Duque, era tanto o feu poder, como a fua in
dufi:ria , porque fahio da ~idade , mas na mefm_a 
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noite, antes-que ElRey entraífe, oufou arrimar ef. 
cadas aos feus muros , por onde,. por modo de afiàl. 
to, tirou a peífoa do Duque D. Henrique, e o 111ais 
preciofo que pode , e logo em poff.as , que havia 
prevenido, tomou o caminho de Portugal a bufcar 
o afylo da Cafa do Duque de Bragança feu cunha
do , que era . a pdfoa , que mais tinha offendido 
depois da do feu Rey, cujo defacato foy efc~nda· 
lof o naquelle tempo a Principes , e V aífallos. N aõ 
fe achava o Duque em fua cafa quando chegaraó 
os hofpedes; mas fendo avifado pela Duqueza às 
terras de Entre Douro , e Minho , veyo com dili· 
gencia, e alegria, fem alguma memoria da incivili· 
dad~, e eG::andalof os procedimentos do Conde, por 
elle introduzidos , e depois approvados pelo Duque 
D. Henrique , e os aífegurou, e manteve largos tem· 
pos , fem reparo do diífabor, e vontade delRey D. 
Fernando, a quem era taú obrigado, e ao amparo, 
que no feu poder achara ; antes efcuf ando-fe de 
queixas com o -proprio exemplo , foy grande parte 
para a concordia, e perdaó dos refugiados •. ln ... 
terelfou o Duque a EIRey D. Manoel no accom~ 
modamento defie negocio, que interpondo a f ua in· 
tercefiàó, depois de mais de anno e meyo, veyo a 
ter efreito, no. qual tempo o Duque lhe affiilio, e 
fez, que EIRey os honralfe como mereciaó as fuas 
pelfoas. Eíl:a famofa acçaõ do Duque D. Jayme 
(indigna por certo de ficar em filencio) he a mayor 
prova do feguro _afylo, que fe deve obfervar ao fa:.. 
.. ~~ 
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grado da hofpedagem , taõ celebrada dos antigcs, 
que he quafi a primeira obrigaçaõ do direito das 
gentes ; o qual depois contaminado pelo interelfe 
de homens ambiciofos, chegou a fer lamentavel no
ta à mef ma authoridade de Cefar no eftrago da pcí= 
foa de hum feu terceiro neto. 

Era a peff'oa· do Duque de Bragança taõ grata 
a· EIRey pelo parentefco , como pelas vinudes, 
que nelle obfervava ; porque nelle entre outras 
luzia a prudencia , fciencia , · e valor , com huma 
inclinaçaõ militar , que o diftinguia , e com toda 
aquella · fciencia , que podia adquirir na ef peculaçaó 
hum Principe pela. fua curiofidade, e talento. ~ 
querendo EIRey, que o Duque deixaíre no Mun
do gloriofo nome pela experienda, que delle tinha, 
determinou no anno de 1 j I J' pôr em execuçaõ a 
idéa , que havia fOrmado de conquHlar a Cidade de 
Azamor em Africa , Praça , e porto celebre nas 
prayas do mar Atlantico na ~Iauritania Tingita· 
na, que antigamente chamara6 T hJ1materium, hoje 
Azamor , Cidade do R eyno de Marrocos ·; e para 
efta grande empreza elegeo por General ao Duque · 
de Bragança entre Capitães taõ benemeritos pelo 
valor, e pela experiencia , que naquelle tempo con· 
coniaõ acreditados já na guerra de Africa. .Eíla 
eleiçaó foy geralmente applaudida no Reyno , e ap· 
provada ainda daquelles , que podiaó fer efcolhidos 
para etla facçaõ , · porque a grandeza da pelfoa do 
Duque naõ admittia competencias , e o que lh~ 

Tom.V. Sss fui-
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-faltava na experiencia, lhe Cobrava no valor, o qual 
nos Principes , e peffoas grandes habilita com prefe
rencia a todos os outros, a que a fortuna levou por 
degraos aos mayores empregos, porque lhes fa6 a · 
elles devidos de jutliça. Defte cargo mandou BI. 
Rey paílàr ao Duque D. Jayme patente com po· 
'der taõ abf o luto , como della fe verá , que copiey 
-do Archivo Real da Torre do Tombo, e he a fe• 
guinte: · 

Torre do Tom&o' Jiy, . ,, Dom Manoel &e. fàzemos faber a v6s ea. 
daslJh.ia,pag.151. ,, pitaens, Fidalgos, Cavaleiros, e todas outras pef. 

,, f oas de qualquer ellado , e condiçaõ que f~jaó , 
· ,, e toda outra gente , que enviamos em eíhl Arma
'' da , que n6s pela grande confiança , que temos 
,, do Duque de Bragança , e de Guimarães , meu 
,, muito amado , e prezado fobrinho, e por efperar
'' mos delle , que das coufas que lhe encarreguar· 
,, mos , e cometermos , poílo que muy grandes , e 
" de muy grande pezo ' e f uff:ancia fejaÕ' como he 
·,, a dita Armada , com que o enviamos aàs partes 
,, dalém por ferviífo de Deos , e noífo , nos dará de 
,, fy muy boa conta , e recado , e que netla o tàrá 
,, afy , como noífo Senhor feja ~rvido , e n6s mui· 
,, to contentes , de feu ferviífo, e de f y pelo amor, e 
. ,, boa vontade que lhe temos por o muy conjunél:o 
,, divido que comnofco tem , e por fua peffoa , e 
1, grandes merecimentos, nos prove o encarregarmos 
,, da Capitania môr , e Geral de toda a dita Arma· 
,, da com a qual Capita~ia lhe damos todo o nolfo 

-,,com· 
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,, comprido poder, e alçada, fobre toda gente da 
,, dita Armada , e Exercito de qualquer eftado , e 
,, condiçaó que f eja pera della :uzar, como nós pro· 
,, priamente o fariamos , fe prezente folfemos , afy 
,, no Civel , como no Crime até morte natural in· 
,, clufive, fem delle em cazo algum haver outra 
,, mais apeJaçaõ, nem agravo, porque todo quere· 
,, mos , e nos praz que faça nelle fim. Outro fy nas 
,, couzas da guerra , afim no mar , como· na terra 
,, lhe damos todo o noíf o inteiro , e comprido poder; 
,, e queremos, e mandamos , que todo aquello, que 
,, por elle for detriminado , e mandado que fe faça , 
,, e fe cumpra , e dê a execuçaõ , afy inteiramente 
,, como fe per nós em peífoa foífe mandado ; por
" que afy o havemos por ferviíf o de Deos, e nolfo , 
.,, e que feja nitro obedecido fob aquellas pennas que 
,, por elle forem poílas , afy nos corpos , como nas 
,, fazendas , que em todo nos praz ; e queremos 
,, que mande dar à execuçaõ na.quelJes que forem 
,, reveés, e negligentes , ou defobedientes , o que 
,, naõ ef per amos de nenhuma pelfoa : a qual execu
" çaõ de pennas nos praz , que poífa mandar fazer 
,, naquelle mefmo poder , e alçada que lhe damos, 
,, e fem delle mais haver apelaçaõ , nem agravo. 
,, Porem vos notificamos afy tudo a todos, em ge· 
,, ral , e a cada hum de vós em efpecial , e vos en
" comendamos , e mandamos , que como a noífo 
,, Capitaõ môr Geral lhe obedeçais , e em todo 
,, cumprais feus mandados, e todo aquello que por 

Tom.V. Sss ii ,, noífo 
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,, noífo fcrvillô de triminar, e. vos mandar em todas 
.,, as horas, e tempos, e fobre todas quaefquer cou
" zas que fejaó , e de qualquer qualidade de que fo
" rem aífy como fe por nós em pdfoa vos fofiê dito, 
,, e mandado, e como fois obrigados a fazer, e com
" prir os mandados de voífo Capitaõ môr fob as pe
" nas , e execuça6 dellas , que dito he : querendo, 
,, que aquelles que bem fervirdes , e comprirdes in
'' teiramente feus mandados, alem de fazerdes o que 
,, deveis , nós volo agradeceremos , é ter~mos mui
" to em ferviço , e do contrario averemos grande 
,, defprazer, contra aquelles que furem negligentes, 
,, reveés , ou defobedientes , o que naõ efperamos J 
,, poíl:o que por mandado do dito Duque meu f o
'' brinho, e noífo Capitaõ Geral forem executadas 
,, em algumas penas , mandaremos aáJem difiõ pro
'' ceder contra os taes , quando for noífa merce , e 
,, fuas culpas merecerem. Dada em Lixboa a s de 
,, Agofto de J j 1 J .• 

ELREY. 

Para eíl:a expediçaõ mandou EIRey apretlar 
huma grande Armada , que fe compunha de qua-

~ Ch • d d' trocentas vélas ( como diz o ChronHla Damiaõ de 
l TOCS ron1c. o 1ro 
Rcy, parr. J• cap. 46. Goes ) entre naos , fragatas , caravellas , e outras 

embarcações ligeiras, e de tranfporte, em que em
barcaraõ além da gente precifa para a manovra, e 

D. Pr,neirco Manoel ferviço do mar, dezoito mil Infantes , e dous mil e 
ThcoJofio 11. parr. .. . • h e ali Affi ,J 

liv. 1. qum entos av os. rmao , que o Duque le-
vava 
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vava ao feu foldo quatro mil lniàntes, e quinhen
tas lanças de gente efcolhida das f uas terras. ,. que 
tinha mandado exercitar por Gafpar Vaz , Pedro 
de Moraes , e J oa6 Rodrigues , que hia por Capi
ta6 da Guarda do Duque , e depois de chegados a 
Lisboa , mandou alHlar mais mil homens ao foldo 
delRey de gente vagamunda, de que deu o mando 
a ChrHlovaõ Lt.itaõ, todos quatro Cavalleiros muy 
v.alerofos, que na guerra de Italia, onde muito tem"' 
po fcrviraõ , e occuparaõ p6ftos honrofos, confe .. 
guiraõ reputaçaó : a todos deraó graduaçaõ de Co· 
toneis , e ficaraõ cada hum com hum Terço, ou 
Regimento de mil homens , aos quaes todos o Du. 
que mandou fardar à fua cuaa de veflidos unifor .. 
mes de pano branco, com Cruzes vermelhas no pei
to , e cofias ; e aos Coroneis , e mais Officiaes até 
Cabos de Efquadra deu veff:idos de feda , conforme 
a graduaçaõ do feu poff:o. Em quanto naõ embar
cou efta gente, vinha ao Terreiro do Paço cada dia 
hum Regimento , em que fuziaó o exercido mili
tar , conforme as ordenanças daquelle tempo , em 
que eR:avaõ taó deflros , e bem exercitados , que 
davaõ fatisfuçaó a todos , naõ parecendo gente bi .. 
fonha, fenaõ efquadroens tirados de Tropas vete
ranas , e bem difciplinadas na Arte Militar. Tan .. 
to vai a experiencia , e cuidado dos Cabos, a quem 
fe encarregaõ femelhantes negocios ! Levava mais 
o Duque quinhentos e cincoenta Cavallos de cria
dos , e V aífallos feus , cm que entravaó cem acu· 

berta-
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bertados, de. homens Fidalgos da fua Caía. A gente 
nobre, que, ElRey mandou a eRa facçaõ dos cria
dos, e moradores da f ua Cafa , excedia ó o numero 
de dous _ mil de Cavallo , e duzentos acobertados , 
f6ra os criados , que cada hum delles levava , que 
fuziaõ muy cref cido efte corpo. Os Senhores Gran· 
des , Fidalgos, e_ pelfoas principaes., e de dHlinçaõ, 
que embarcaraó nefla Armada à ordem do Duque, 
nomearemos fem diftinçaõ , nem preferet'icia do ca
raél:er , e da grandeza das pelfoas , e foraõ D. Ro
drigo de Mello, Conde de Tentugal, depois Mar· 
quez de Ferreira; D. Fernando de Faro, filho de D. 
Sancho, Conde de Faro, ambos primos com irmãos 
do Duque; D. Affonfo de Portugal, depois primei
ro Conde de Vimiofo; D. Fernando de Noronha, · 
filho herdeiro de D. Sancho de Faro , terceiro Con
de de Odemira, amb<>i fobrinhos do Duque dellra
gança , filhos de primos irmãos ; D. J oaõ de Mene
zes, que tinha fido Ayo, e Governador da Caía 
do Principe D. Affonfo , cujas gloriofas acções em 
Africa acreditavaõ o feu valor ; o qual já em outra 
occafiaõ fora íobre eíl:a Cidade , e agora era no
meado Capitaõ General , para por algum inciden
te fucceder ao Duque no governo da Armada, e no 
governo do Campo ; Ruy Barreto , Alcaide môr 
de Faro , e Veador da Fazenda do Reyno do Algar· 
ve, cujos ferviços o fizeraõ lembrado a EIRey pa· 
ra ir provido em Capitaó , e Governador da Cida
de ; D. V afco Coutinho , Conde de Borba , Capi .. ,,, 

tao, 
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taõ , e Governador de Arzilla ; D. :Bernardo Cou• 
tinho feu filho tegundo 1 que foy Alcaide môr de 
Santarem, e Almeirim; D. Luiz de Menezes, que 
depois foy Alferes môr, digno filho do famofo D. 
Joa6 de Menezes, Conde de Tarouca, Prior do 
<..:rato, e Mordomo môr delRey; D. Henrique 
de Menezes , filho do dito Conde , e depois Go. 
vemador da Cafa do Civel , e de Tanger , e Em· 
baixador ao Papa Paulo III. J oaõ da Sy lva , filho 
herdeiro de Ayres Gomes da Sy lva, Senhor de V a• 
gos, e Regedor das Juíl:iças ; o qual levava a feu 
cargo a gente do Algarve , .que mandara de foccor
ro feu tio o Bifpo D. Fernando Coutinho; D. Alei· 
xo de Menezes, filho quinto de D. Pedro de Me
nezes, primeiro Conde de Cantanhede, que depois 
foy l\Iordomo môr da Rainha D. Catharina, e da 
Princeza D.Joanna, e da Infante D. Maria, eAyo 
delRey D. Seba{Haó; Ayres Telles de Menezes, 
filho herdeiro de Ruy Telles de Menezes , Senhor 
de U nhaõ , Mordomo môr da Rainha D. Maria, 
e da Emperatriz D. Jfabel; o qual ficou fervindo 
nefta Praça, e naó chegou a herdar a Cafa por mor
rer valerofamente na batalha dos Alcaides no anno 
f~guinte de •J•4; Diogo Lopes de Lima, Alcaide 
niôr de Guimarães, e depois Copeiro môr delRey 
n. Joaõ 111. D. Bernardo Manc)el, Alcaide môr de 
S.intartm, e Camereiro môr ddRey D. l\1am;el; 
D. l~u;z da Sylveira, depois 1. Conde c:'e Scrtelha, 
e Guarda môr da pe{Íoa delRey D. Jcaü '' Ili. 

Joaó 
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Joaõ Rodrigues de Sá e Menezés , Senhor de Se~ 
ver , Alcaide môr do Porto ; Ruy de Mcllo , que 
foy depois Alcaide môr de Evora, e Alegrete, t 
Commendador de Proença; D.Joaõ Mafcarcnhas, 
Capitaõ dos Ginetes , depois Commendador de 
Mertola ; D. Manoel Mafcarenhas feu irma6 , que 
depois foy Commendador do Rofmanilhal , e pro
genitor dos Marquezes de Fronteira ; Henrique de 
Betancurt ; Francifco. de Abreu , e Antonio de 
Abreu feu irmaó ; Joaó de Ornellas , que depois 
foy Commendador das Miu~as da Capitania de Ma· 
chico , e Porto Santo ; Luiz de A touguia , J oaó 
Ef meraldo , e Chriftovaõ Ef meraldo , todos Fidal· 
gos naturaes da Ilha da Madeira; D. Alvaro de No
ronha , que depois foy Governador , e Capitaó da 
mefma Cidade , e fervio tambem na India; D. J oaõ 
de Eça , que foy Alcaide môr de Villa· Viçofa pot 
fervir a Caía de Bragança ; J oaó Gonçalves da Ca· 
mera , filho herdeiro de Simaó Gonçalves , Capi· 
taõ, e Governador perpetuo da Ilha da Madeira, 
o· qual neA:a occafiaõ levou vinte navios , e feifcen· 
tos homens de pé , e duzentos de Cavallo , de que 
oitenta eraõ feus criados , e os demais feus parcn• 
tes , e amigos , e lhe dava mefa a todos , e com no
tavel generalidade , fendo franca para todos os Fi
dalgos , e Efcudeiros , que quizeífem ir comer à 
fua mefa; D. Toaó Lobo, filho herdeiro de D. 
Diogo Lobo, -Baraõ de Alvito , V eador da F ~en• 
da delRey ; Martim Vaz ~afcarenhas , depois 

Com· 
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Commendador de Aljuff:rel ; Alvaro de Brito ; An· 
tonio da Cunha; Jorge Barreto , depois Commen
dador da Azambuja na Ordem de Chriff:o, e outro 
irmaõ de Ruy Barreto, Alcaide môr de Faro; D. 
Rodrigo de Eça , Alcaide môr de Moura , filho 
de D. Pedro de Eça; Joa6 Soares, que depois foy. 
Capitaõ , e Governador da mefma Cidade ; D. J or
ge Henriques, que foy Repofleiro m6r delRey D~ 
J oaõ III. e depois feu Caçador môr , e Senhor de· 
Barbacena, Commendador ·de S. Pedro de Elvas; 
Alvaro de Carvalho , Senhor de Canas, Senhorim, 
e de Carvalho , que depois foy Capita6 , e Gover
nador de AlcacerCeguer; D.Joa6 de Caflellobran· 
co, Commendador de Caflello-Branco , e Alcaide 
môr da mefma Villa , que a vendeo depois com li
cença delRey D. Manoel a D. Pedro de ~Ienezes 
o C laveiro, e fuy Senhor de Antas; Diogo de Men-· 
doça , Alcaide môr de Mouraõ , e depois do Coo-. 
felho delRey; Pedro deMendoça feu irmaõ; JoaéS 
Pereira , Senhor de Caflrodairo , Alcaide môr de 
Arrayolos, e feu irmaõ Henrique Pereira, que de· 
pois tambem foy Alcaide môr de Arrayolos; Chrif.. 
tovaõ de Mello ; Simaõ de Soufa Docem , e J oaõ 
1Jranda6 , Provedor das Capellas delRey D. Affon· 
fo IV. Leonel de Abreu, Senhor de Regalados, 
Alcaide môr de Lapella ; Gonçalo Pinto , Senhor 
da terra de Ferreiros, e Tendaes, Alcaide môr de 
Chaves ; Ruy Vaz Pinto feu filho , Alcaide môr 
d~ Monforte, e depois Senhor de Ferreiros, e Ca· 

. l'om.V. Ttt merei~ 
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mereiro môr do Duque de Bragança D. Jayme; 
Garcia de Mello, Anadel môr, e Capitaõ dos BéÇ. 
teiros da Faldrilha, e depois Commendador, e AI· 
caide môr de Caíl:ro Marim , e Camereiro môr do 
Infante D. Duarte ; Martim Teixeira de Villa· 
Real, Senhor do Julgado de Teixeira, Alcaide môr 
de Villa.Pouca de Aguiar; Joaõ Affonfo de Béja, 
V eador da Cafa do Infante D. Luiz, Commenda· 
dor de Santa Maria de Béja ; F ernaõ de Mef quita 
de Guimarães; Francifco de Pedrofa, Adail môr; 
Francifoo Coelho, Anadel môr dos Efpingardeiros; 
Pedro Affonfo de Aguiar , a qúem f ora6 encarre· 
gadas todas as coufas da Armada pda fua muita ex• 
periencia , e f oy por Capita ó môr das N aos da In4 

dia, e Provedor dos Armazens de Lisboa; Ruy 
Dias Pam ; Martim Calado de Setuval; Lopo Vaz 
Vogado de Alenquer ~ Ayres Coelho de Tanger ; 
Joaõ Patalim , Senhor do Morgado de Patalim; 
R uy Palha , Senhor da Quinta da Gocharia , que 
hia por Capitaõ dos Béíleiros do Monte de Cavai· 
lo do Duque , e depois fervio na India ; Seball:iaiS 
de Soufa , e Pedro· de Caftro , Capitães da Guar
tla do Duque ; Henrique Pinheiro , depois Alcaide 
môr de Barcellos ; J oaêi Rodrigues Berrio , Pedro 
:Uerrio, e.Joaõ Martins de Alpoem feus íobrinhos. 
Além das pelfoas de taõ grande dHlinçaõ , como 
temos referido, deu EIRey permilfaõ a muitos ho· 
mens valerofos, que andavaõ homiziados, para po• 
derem embarcar na Armada 1 fem embargo dos cri· 

mcs 
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mes porque andavaó aufentes, com declaraçaõ dos 
que entrava6 nefle indulto: e porque o Duque te 
queixou, que muitos homiziados, que andava6 fo. 
hre aquelle feguro , os prenderaõ , obrigando-os a 
que deffem fianças às dividas em certo tempo por 
.virtude da limitaçaõ, ElRey a revogou a favor dos 
taes voluntarios por hum Alvará de 4 de Julho de Prova num. 106. 
1) 1 J ; pelo que nefla occafiaó embarcaraó muitos 
com grande fatisfaçaõ , porque naó havia quem fe 
naó quizeífe achar em empreza, em que embarca-
vaõ tantas peífoas illuflres ' e à ordem de taõ gran· 
de General. Dentro em quatro mezes e meyo , 
com pouca differença, fe poz prefles eíl:a taó gran-
de Armada , pela intelligencia do V eador da Fa-
zenda o Conde de Villa-N ova D. Martinho de Caf. 
tellobranco, peífoa de grande talento , e expediçaõ 
nos negocios, de que ElRey D. Manoel fez jufla .. 
mente grande. confian~a. . 
. Poíl:a a Armada de verga de alto, e ne11a em• 
barcadas todas as munições de guerra , e boca , e 
tudo o que era neceffario para poder dar à véla ; 
ElRey, em quem a piedade , e Religiaõ tinha o pri· 
meiro lugar , foy à Igreja Cathedral de Lisboa a 
ouvir MHià , onde depois de já eR:ar na Igreja, en
trou o Duque veR:ido de branco uniforme ao da 
farda , que déra aos feus Regimentos , com collar 
rico de pedraria de grande valor, acompanhado de 
todos os officiaes da Annada , .e o feu Alferes com 
o Eíl:anda~te Real colhido, o qual benzeo o Arce-. 
. Tom. V. Ttt ii biípo 
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bif po · D. Martinho da Coita fobre o Altar do Mar. 
tyr S. Vicente , Patraó de Lisboá , e depois dcb 
ceremonia o deu ao Duque ·, que o poz nas ·mãos 
delRey, o qual lho tornou a entregar com palavras 
de amor , e eA:imaçaó , recomendandolhe primeiro 
as materias de Religiaó , que · compriaõ ao ferviço 
de Deos , depqis as do feu ferviço , e as da jull:iça, 
e equidade , que devia obfervar com ·todos, -como 
requeria o grande negocio, de que o encarregava ; e 
com notaveis exprelfoens , motlrando a confiança , 
e eíl:imaçaõ , que fazia do Duque , fe _acabou efte 
aél:o , entregando o Duque a· bandeira ao feu Alfe.. 
res. Na Torre do Tombo na Gaveta 18 da Cafà 
da Coroa achey huma memoria das pelfoas, que fe 
acharaó acompanhando a EIRey na Sé , que foraõ 
o Principe feu fiJho herdeiro do ·Reyno, o Mellro 
de Santiago , o Cond~ de Tentugal , o Conde de 
Marialva, o Conde de Portalegre , o Arcebif po de 
Lisboa· , que benzeo o Ellandarte , os Bif pos da 
Guarda , de Vifeu , e de Safim, o Dom Abbade de 
Alcobaça, e outros muitos Senhores , e· Fidalgos. 
V oleou EIRey da Sé a cavallo precedido de toda 
a nobreza , e o Duque montado à brida em hum 
foberbo cavailo diante delRey, entre quem naó 
mediava outra peffoa, porque fempre a do Duque 
teve o primeiro lugar depois dos Infantes , como já 
temos acima dito. Na tarde.ddle mefmo dia, que 
fu contava ó 14 do mez de Agofto , Vef pera da Af. 

· fumpçaó da Virgem Santiffima, feliz aufpicio para 
o-Du-
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o Duque , porque nefie dia ganhara. feu terceiro avô, 
ElRey D.Joaõ o 1. a infigne batalha de Aljubarro
ta , e confeguira a Cidade de Ceuta em Africa , foy 
o Duque ao Paço, aonde entrou acompanhado de 
todos os Capitães , Fidalgos, e pelfoas de diff.inçaõ. 
a beijar a maõ a EIRey, e à Rainha, e Principe,. 
e defpedido das peífoas Reaes , fe foy Jogo embar~ 
car para no dia feguinte fazer viagem : porém fo~ 
brevieraõ algumas razoens, que fufpenderaõ po~ 
quatro dias a partida , e em todos affiftio na N áo ~ 
·ainda que pela urgencia dos negocios vinha algu~ 
mas vezes a terra a fallar com EIRey , e fe reco. 
lhia a dormir abordo. Acabado eíle incidente deu 
à véla toda a Armada , e dando fundo em Belem ~ 
na tarde do dia feguinte foy EIR ey ver a N ao do 
lluque , aonde houve grande contentamento com. 
a fua prefença, e geral fatisfaça6 em toda a Arma
da ; . e depois de ter com honras novas obrigado ao 
Duque, e recebido acclamaçóes de amor, e refpei
to , com que todos o applaudiaõ , entre as Calvas da 
artilharia , e vivas de todos os Soldados , deixou EI~ 
Rey a N ao , e embarcou para terra , e ao mefmo 
tempo desfazendo as vélas começou toda a Armada 
a navegar ; e porque o vento lhe faltou, deraõ fun .. 
do na enciada de Santa Catharina , aonde no dia 
feguinte , que fe contavaõ 17 do mez de Agofto do 
referido anno de 1 51 J , botou a Armada fóra da Bar• 
ra , e feguindo prof peramente a f ua viagem en• 
trou na bahia de Faro no Reyno do Algarve, on• 

de 
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de o efperavaõ alguns navios da f ua conferva com 
gente do mefmo Reyno , e juntas as forças, de que. 
te compunha a Armada , no dia 2 J de Agofto fe
guiraõ a f ua derrota , e f urgi o a Armada na Barra 
do rio de Azamor a 28 1 dia do grande Padre San· 
to Agoftinho , fobre cujo auf piei o fe fegurava a vi .. 
toria na protecçaõ de hum Santo Africano ; e por, 
que mudando o tempo lhe começou a fcr contrario 
para entrar pelo rio , foy defembarcar a Mazagaõ, 
que difta duas legoas por mar , e outro tanto poo 
terra de Azamor , onde defembarcou fem nenhum 
perigo, nem rcíiR:encia: trcs dias fe gatl:araõ para fe 
pôr em ordem tudo o que era precifo, e marchou 
tudo por terra para fe pôr o fitio à Cidade. N eíle 
tempo vieraõ della varios Mouros de noite a efpiar 
os noíf os , e dar na retaguarda do nolfo Campo , 
donde levaraõ alguns Cavallos , e feriraõ , e mata
raõ alguns Soldados Chriff:ãos , que andavaõ f6ra 
do Arrayal defgarrados, fem nunca oufarcm a che· 
garfe ao corpo do Exercito, nem ainda de dia, em 
que hum corpo de cinco mil Cavallos , e fetc mil 
de pê com alguns Xeques, e Capitães principaes, 
fe aviíinhavaõ com tença6 de preciíàr aos noífos à 
batalha ; porém vendo a boa ordem , que o Duque 
tinha no acampamento do feu Exercito , voltaraó 
para a Cidade preoccupados de temor , e foraõ taes 
as noticias , que deraõ aos moradores , e mais gen· 
te da Cidade , que começaraõ a alivialla da gente 
inutil , e incapaz de a defender. 
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A 's primeiras novas , que os Mouros tiveraó 

de que o Duque de Bragança hia fobre Azamor , . 
trataraõ de fe prevenir , reparando , e fortificando a 
Cidade com gente , e munições de guerra, e boca, 
de forte , que quando chegou a fer vifta diante do 
porto , fe guarneceo a Cidade , e fahio ao campo 
.Muley Zeimam , Senhor da Cidade, com hum lu
zido corpo de geme de Cavallo, e de pé, com dous 
filhos feus , e outros Mouros de difiinçaõ , determi
nados a hofpedarem ao Duque logo por principio 
com huma batalha. Governava a Cidade Cide 
Mançor, a quem Muley Zeimam encarregou a de
fenfa , por fer Capitaó esforçado, homem de repu
taçaõ , em quem os Mouros criaõ por fer deflimi
do , e prompto nas fuas refoluções. Tinha cm fua 

. companhi~ na Çidade , aléi:n de hum irmaõ feu , a 
Ali Famao, Senhor da Villa de Targa , e outros 
Capitães de nome , e gente principal , e de diflinçaõ, 
que vieraõ à gloria deffa defenfa. Tendo o Duque 
tudo na ordem , que convinha , fahio de Mazagaõ 
contra a Cidade· no primeiro dia do mez de Setem
bro do referido anno , com todo o feu Exercito em 
boa ordem , tendo já mandado a Pedro Affonfo de 
Aguiar ao rio de Azamor , para que com os na
vios pequenos navegafiC por elle acima , .fuzendo 
pafiãrlhe a mayor parte da artilharia , e mais petre
chos , e munições para a expugnaçaó da Cidade , 
em cuja companhia mandou Garcia de M elJo, Ana· 
dei môr, e Capitaõ dos Béíleiros da Faldrilha, rara 

irem 
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irem queimar algumas jangadas , e canüfadas de pa
lha, breu , e alcatraõ , que os Mouros tinhaõ pre
paradas para lançar pelo rio abaixo , para com ef. 
tas maquinas queimarem os noífos navios , o que 
executaraõ promptamente antes de chegar o Du
que à Cidade , paffàndo com os navios à fua vit:. 
ta por diante della , fem embargo do fogo , .que Jhe 
'1ziaó com repetidos tiros de balas de artilharia. 
Marchava o Duque em boa ordem adiantando-fe 
no caminho , onde lhe fahiraõ alguns Mouros de. 
Cavallo , e acometeraõ ao Adail Francifco de . Pe· 
droza , que hia diante defcubrindo o campo , e tra .. 
varaõ huma tal efcaramuça , que fe vio o~rigado 
·D. Joaõ de Menezes com alguma gente da van
guarda , de que o Duque lhe dera o cargo , a foc· 
correllos ; mas augmentou-fe tanto o numero dos 
Mouros , que fóy precifado mandar o Duque ao 
Conde de Borba com mais gente , e carregados da 
multidaó, acudio em peífoa com alguns poucos Ca~ 
vali os, levando diante de fi hum ef quadra ó de gen· 
te de pé , de que erá Capitaó Gafpar Vaz , que fe 
ineteo oufadamente entre os Cluillãos , e os Mou· 
tos ; e f uppofto o acomriletteraõ esforçados ,- e vale
rofos, o naó puderaõ romper , no que eíliveraõ até. 
a noite , que os dividio, fem que os noífos tiveífem 
mais perda , que· a de feis Cavallos, e fahirem deff:e 
choque levemente feridos D. Bernardo Coutinho, 
filho do Conde de Borba, e Ruy Dias Pam. Dos 
.Mouros ficaraõ mortos no Campo .dez , entre os. 

c:iuaes 
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quaes era Cide Aço , Cavalleiro de nome , que em 
outro tempo fora grande fervidor delRey D. Ma· 
noel. N aõ embaraçou caa efcaramuça a marcha 
do Exercito , que corttinuou na me.fina ordem , em 
que fahira da Praça de Mazagaõ ; e naquella noite 
fe alojou à vifua de Azamor ao longo do rio de~ 
fronte dos noífos navios , que eílavaõ nelle furtos, 
e ancorados. No dia feguinte pela manhãa man• 
dou o Duque defembarcar alguma artilharia grof. 
fa, e outros inílrumentos, e petrechos para a ope~ 
raçaõ de bater a Cidade , no que fe trabalhou com 
cuidado. Eraõ já horas do meyo dia com pouca 
diffi:rença, quando fe viraõ tres efquadroens groífos 
de gente de Cavallo Mourifca , que fe vieraõ che• 
gando , e fe furmaraõ à diff:ancia de tiro de canhaó 
do noífo arrayal , com finaes de quererem entrar em 
acçaó : o que vendo o Conde de Borba, iníligado 
do·brio, e valor, pedio licença ao Duque .para os 
fazer defalojar daquelle lugar. O Duque com pru· 
dencia , e acordo militar naõ achou fer convenien· 
te permittirlhe a licença, porque como o feu inten• 
to era ganhar a Cidade , naõ queria empenbarfe 
em huma acçaó geral , que lho pudeífe differir : os 
Mouros vendo de mais perto o nolfo Exercito naõ 
oufaraõ chegarfe a elle ; e affim voltando as cofias 
deixaraõ defembaraçados os nolfos. 

Defembarcada a artilharia , e todas as mais 
coufas , que eraõ necelfarias para bater a Cidade , 
ordenou o Duque, que fe entralfe na operaçaõ com 

Tom.V. Vvv ovo. 
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o voto de D. J oaõ de Menezes , fem embargo, que 
outros Cabos o tiveffem contrariado, e degco a D. 
Luiz de Menezes , e Jorge Barreto com a gm• 
tJe do R.eyno do Algarve , que era da f ua reparti· 
çaõ , e a Joaõ da Sylva com o foccorro , que feu 
tio o Bifpo daqueUe R.eyno D. Fernando Couti. 
nho mandara a efla empreza , que todos dtivd&m 
à ordem de D. Joaõ de Menezes, a cujo valor, e 
expcriencias encarregou · efta acçaõ , o qual com 
aétividade, e boa direcçaõ diR:ribuio as ordens, e 
começou a bater a Cidade com vigor, e difpofiça6, 
que requeria a guerra : e poflo que com mantas co
briaõ o trabalho dos noífos, que picavaõ os muros, 
os Mouros naõ menos induflriof os pertendiaõ fruf
irar o trabalho , e como esforçados Cavalleiros of
fendiaõ os noífos , ferindo alguns com tiros de arre· 
meço, panellas de breu, alcatraõ, e outros mate· 
riaes violentos ateados do fogo, que lançava6 de· 
cima do muro para ellrovar a operaçaõ dos noífos. 
Deff:a forte continuavaõ com grande ardor as ope· 
rações , que os Mouros rebatiaõ com tanto aeordo, 
como valor; quando já fobre a tarde Cide Mançor, 
Capitaõ , e Governador da Cidade , dando com a 
propria peífoa calor à defenfa, animava aos Mouros, 
perf uadindo-os com o exemplo , e com as palavras, 
trazendolhe à memoria , que naõ eraõ de menos 
valor , que os feus mef mos av6s, ou naturaes , que 
já tinhaõ rebatido em outra occafiaõ o orgulho dos 
Chriflãos , quando emprenderaõ a Conquiíl:a da 

. . mefrna 

oigitized by Google 



Ja Cajt1 'Rt11l 'Port11g. -Liv. YL $ :11 

mefma Cidade ; que fe agora com mayor poder. a 
combatiaõ , tambem era6 mayores as prevenções , 
que fe tinhaõ feito para os deftruir: que confidetaf
fem , que lhes importava pelejar contra huns ini
migos , que vinhaó a defpojallos das f uas proprias 
caías, tirarlhes as vidas, e as fazendas, privallos de 
fuas mulheres , e a extirpar a fua Religiaõ com def. 
prezo , e abatimento do feu Proféta , cativarlhes a 
f ua liberdade , tt a reduzillos ao infelice eRado de ef
cravos, depois de haverem fido dominadores da Afri· 
ca, e que efla wande parte do Mundo viria a fer 
imperada pelos Chriflãos , que paffàndo f oberbos o 
mar, pertendiaõ fazer conquilb fua o Africano Im
perio : que trouxeífem à memoria as he~oicas ac• 
çóes , com que os feus antepaífados fe. fizera ó em 
outro tempo Senhores de Hefpanha: que trabalhat: 
fem por desfazer eff:e corpo de Chriflãos , e confe· 
guiriaõ a gloria de livrarem por huma vez aos mo
radores daquella Coíta das repetidas invafoens dos 
Portuguezes, foberbos em todo o tempo, e infolen
tes agora com as vitorias da Afia, e naõ contentes 
com as Praças , que occupavaõ na Africa , entravaõ 
na fantaíl:ica idéa de prefumir , que haviaõ de fer 
Senhores do Mundo todo. Deff:a forte andava Ci
de Mançor animando aos Mouros fobre os muros 
da Cidade , quando hum a balla expedida. do nolfo 
Campo lhe deu pelos peitos , e o lançou morto em 
terra à viíl:a dos Mouros , que aífombrados , e te
merof os levantaraõ hum ef pantofo alarido , Jamen-

Tom· V. Vvv ii tando 
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tando a difgraça do feu Capitaõ morto , e fuperR.i
ciof amente fe deraõ logo por perdidos. Ouvia-fe no 
noífo Exercito aquella confufa multidaõ de vozes, 
com que os Mouros feriaõ os ares , e ficaraõ taó 
preoccupados do terror , que na mefma noite ef. 
pontaneamente evacuaraõ a Cidade por naõ experi· 
mentarem no dia feguinte fegundo combate , e era 
tanta a prefià , com que todos queriaõ fahir , e de. 
fejavaó fer os primeiros , que opprimidos do feu 
mefmo concurf o , nas portas da Cidade morrera ó 
abafados mais de oitenta, encontrando affim a mor
te mais cedo , do que a teriaõ. 

Defpejaraõ em fim a Cidade em pouco tem· 
po , porque o medo os obrigava a fugir precipita· 
damente; o que vendo hum Judeo por nome Ja· 
éobo A dibe , que tinha fido expulfado do Reyno 
na expulfaõ geral , (e era alli morador) chamou de
cima do muro a Diogo Berrio, de quem já fizemos 
mençaõ , que efiava na frota, e lhe pedio feguro 
para ir fullar ao Duque, e concedendolha, foy le
vado à fua prefença , onde pofto de joelhos lhe pe· 
dio lhe feguraífc a vida, e fazenda, e de todos os 
mais da f ua naçaõ , que viviaó na Cidade de Aza. 
mor , em rccompenfa da alegre nova , de que era 
menfageiro. Perguntou-felhe qual era. Ref pon· 
deo, que a de haverem os Mouros defamparado. 
a Cidade. Fez o Duque levantar o J udeo , e fe 
poz de joelhos no cha6 , e com os olhos , e mãos 
levantadas ao Ceo , rcndeo as graças a Deos por 

lhe 
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lhe fazer o beneficio de confeguir para ElRey a 
poífe de huma tal , e taõ nobre Cidade como Aza
mor , fem perda dos Soldados , que o feguiraõ na
quella em preza , e ao J udco concedeo tudo o que 
lhe pedira. Paífou-fe a noite em difcurfos varios fo· 
bre o fuccedido, e o Duque mandou, que em ama· 
nhecendo,JpaÕ Soares, Ruy de Faro, eSebaíHaõ 
Pequeno feu aia do , entraífem a Cidade, e em fua 
companhia o Corregedor para dar providencia a 
que naó foífem roubados os J udeos , e lhes cum
prüfe o que lhes promettera , ordenando , que em 
todos os lugares principaes, Torres, e muros da Ci· 
dade arvoraífem os EA:andartes, e Bandeiras das Ar· 
mas Reaes de Portugal em demonfi.raçaõ da vito. 
ria: que repartiífem os apofentos , e que na Mef.. 
quita mayor fe levantalfe hum Altar para nelle fe 
celebrar o Sacrofanto Sacrificio da Miífa, à qual el· 
le havia com o favor de Deos fer prefente. Exe
cutaraõ os officiaes o que lhes ordenara o Duque, 
que entrou na Cidade acompanhado dos Cabos 
principaes do Exercito , e das peífoas grandes , e 
outras , que para iífo foraõ nomeadas , e dirigindo 
os fcus primeiros palfos à Mefquita, a qual depois 
de purificada foy fagrada com a invocaçaõ do Ef
pirito Santo ; e depois de ouvir Miífa , e ter rendi
do graças ao Deos das Vitorias pela que tinha con· 
cedido dos inimigos da Fé , e feitas todas aquellas 
ceremonias com grande piedade, palfou a apofen
tarfe nas principaes. cafas , que havia na Cidade, e 

affim 
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affim o fizera<S os demais Cabos , Officiaes , é Se
nhores grandes , e Fidalgos , que o acompanharaõ , 
ficando aquartelados o melhor , que ca~a hum p~ 
de. Os depojos , que fe acharaõ, furaõ algumas 
peíf'as de artilharia , que os Mouros naõ puderaõ 
conduzir, muito trigo confervado em covas , e 
gtande quantidade de faveis efcalados ; naõ haven
do em toda a Cidade outro defpojo memoravel pe· 
la miferia do trato de feus habitadores. Achara6-
fe dous finos pequenos de dous palmos em alto na 
Mefquita , que ficaraó naquella Cidade defde o 
tempo , que fora dos Chriftãos. 

Hfpalhada a voz da tomada de Azamor, e 
chegando às Cidades de Tite, e Almedina, fe pre· 
occuparaõ os feus moradores tanto do medo das 
nolfas armas , que as abandonaraó de todo , e fu
gindo furaó bufcar pela terra dentro lugares , em 
que fe pudelfem dar por feguros. O Duque ven
do a profperidade da fua conquifla, e que as fuas ar
mas ttiunfavaõ dos inimigos fómente com o refpei
to do feu nome, mandou pdos noífos occupar a Ci
dade de Ti te , e a Nuno Fernandes de Attaide, 
Capita o , e Governador de Safim , a de Almedina, 
a qual já naquelle tempo era tributaria a EIRey D. 
Manoel. N ella achou grande quantidade de trigo , 
e cevada , e querendo confervalla na mefma fónna, 
deu a Capitania, e governo della a Cide lheabenta-

faf, tomando lhe a homenagem em nome delRey. · 
Deu íàlvo conduéto a todos os moradores , que 

della 
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della fahiraõ para voltarem , pagando o feu tributo 
na f6rma , que o faziaõ , e para os fegurar da rebel
liaõ lhes mandou derribar dous lanços da muralha, 
hum da parte de Azamor , outro da de Safim : det: 
te modo fe tomou logo a povoar a Cidade , fican
do ainda mais prof pera, do que dantes era. Logo 
o Duque participou o feliciffimo f ucceffo da fua ex· 
pediçaõ a ElRey, que recebeo as Cartas eftando 
em Cintra com a Rainha , caufando hum grande 
goíl:o a toda a Corte , que com publicas demonftra
çóes applaudiaó a fortuna , e valor do Duque , e to
dos congratularaõ a EIRey pela gloria das fuas ar
mas. Celebrou-fe _ efta noticia com grandes feftas , 
e por todo o Reyno com Prociífoens , com que fe 
rendia ó a Deos graças por eftes prof per os f ucceíf os , 
confeguidos contra os inimigos do nome de Jefu 
Chriff:o. 

O Duque, em quem o valor competia com a 
prudencia , depois de ter ordenadas todas as coufas 
neceílãrias para a defenfa da Cidade , focegados os 
animos dos Mouros , e recebidos outros na obedi
encia delRey , concedeo paz aos rebeldes , e a ou
tros, que lha viera ó pedir ; e dif poz militar , e poli
ticamente tudo o que era mais conveniente à fegu• 
rança da Cidade. 

Corria em Africa a fama da felicidade , com 
que o Duque confeguira a Cidade de A zamor , e 
temerofos os Mouros vHinhos concorreraó a pe· 
dir1he paz, e entre elles todos os habitadores da E?· 

xov1a 
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xovia em nome de feu Senhor Ali-Ben-Mume; e 
porque depois de lha haver concedido, a quebraraó 
algumas das principaes Cabildoes , refolveo o Du~ 
que em peífoa caff:igar a fua rebelliaõ. Sahio de 
Azamor a 26 de Outubro , e correndo toda a ter· 
ra da Enxovia, naõ achou mais que hum Aduar de 
duzentas peífoas ; porém parecendolhe, que era pe
quena preza para taõ grande peífoa , nem o often· 
deo, nem o quiz , deixando-os na fua liberdade. Fi· 
cou admirada deR:e piedof o def prezo aquella gen· 
te , vendo , qlle naÇ) empregava o feu poder em 
coufa taõ pouca , defejando tal vez , que tod~ 
quantos Capitães Portuguezes entraífem nas fuas 
terras foífem Duques de Bragança. F oy ella acçaõ 
louvada como de Prindpe , e fobre ella {e levanta4 

raõ bons difcurfos , e fe propoz o Problema: Se fo
ra mayor facça'Ó e/la do Duque, /e a de ganhar a Ci
dade de Azamor ? Tinha eR:e Principe confeguido 
grande gloria neíl:a feliciffima expediçaõ; e acha~ 
do-fe impoffibilitado de hum achaque , que lhe im· 
pedia o pode a cavallo , fe vio precifado a voltar 
ao Reyno, deixando na Cidade quanto havia leva· 
do , menos dous navios , e poucas pelíoas para o 
fervirem. Encarregou o governo a D.Joaõ de Me-· 
nezes , e Ruy Barreto , experimentados Capitães 
na guerra de Africa, ·e voltou a Portugal , onde ao 
applaufo commum accrefcentou mais eA:a illuíl:re 
acçaó , com que de novo mereceo as acclamaçóes 
publicas: entrou em Mazagaõ, donde partio a 2r· 
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de Novembro , e tomando porto em Tavi~a, foy a 
Almeirim , onde os Reys fe achavaõ , dos quaes 
foy recebido , e de toda a Corte, como merecia a 
f ua pelfoa , e fe efperava do goflo , que todos ti
nhaõ dos prof peros f ucceífos , com que fizera dito
fa aquella Campanha em tanta honra da N a~aõ , ~ 
credito das Armas Portuguezas. 

Deíl:a infigne vitoria , que alcançaraõ as Ar• 
mas Portuguezas contra os Mouros de Africa , de\1 
EIRey D. Manoel conta ao Papa Lea6 X. que fez 
ler em publico Confiflorio as Cartas aos Cardeaes , 
participandolhes efla alegre noticia , e de commum 
confenfo a celebrou em Roma com folemne Procif. 
faõ, acompanhando·a toda a Cidade, o Sacro Col
legio , e o mefmo Papa , à Igreja de Santo Agofli. 
nho, onde para fazer mais folemne a acçaõ de gra .. 
ças , que rendia a Deos em nome de todo o Chrif. 
tianifmo , diífe Miífa Pontifical , e fe recitou huma 
elegante Oraçaõ , em que fe engrandeceo o zelo i 
e Chriíl:andade delRey , e fe louvou o valor , e me
recimentos do Duque , e a gloria , que fe confeguia 
contra os inimigos de J ef u ChrHlo. Fizeraõ-fe re• 
petidos elogios a EIRey ; deraó-fe louvores aos feus 
.V aífallos , que povoando os mares com Armadas, 
e a terra com Exercitos , difcorriaó vitoriofos na 
Afia, e na Africa, e que as acções dos Portuguezes 
davaõ ef perança de ver conquiflada , e reduzida à 
obediencia da Santa univerfal Igreja toda a Africa. 
E.llendia-fe o Panegyriíl:a no incomparavel zelo dei. 
'. .1'om. V. Xxx Rey 
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Rey , que enchia de gloria a Chriílandade , aug• 
mentando cada dia o exercido da Religiaõ , e a 
extirpaçaó do Paganifmo pelos duros trabalhos da 
guerra , com que os feus V afiàllos tinhaó poGo cm 
attençaõ o Mundo todo com o valor das fuas eflu. 
pendas vitorias. Tudo o mefmo Papa refere em 

Prova num. 107. hum Breve paífado em Canino da Diocefi de Caf. 
tro a 18 de Janeiro do anno de 1J14 , em que con .. 
gratula a EIRey por eR:a infigne vitoria , que o 
Duque de Bragança alcançara contra os Mouros, e 
fallando com EIRey do Duque, diz : Q.ui cum no
hikum unà magnitudinem animi tui, /i1mmam9ue in 
Dewn pietatem iullifJimis laudibus ornajfept, Tibique, 
O- Brigantino Duci N epoti tuo, jortiffimo viro àe Ci .. 
vitatióus Àzamor , Almedina, alijfiJue 'luampluriDni 
captis , maximif'fUe viéloriis adeptis gratulati fuifa 

Pari•, Afiica cap. 1• knt, t:lc. Deíla facçaõ diz Manoel de Faria e Sou~ 
num. 94" fa na fua A/rica , que entende teve motivo o cele• 

bre Poeta Comico Bartholomeu de Torres Navar
ro, CaA:elhano, que entaõ refidia em Roma, para 
efcrever a Comedia Trefea , que toda he hum P~ 
negyrico a EIRey D. Manoel, que foy reprefen .. 
ta da com grande applaufo , e faltando das f uas gram• 
des ConquHlas , diffi: : 

Tolomeo /e .faldrá 
Deziendo , 9ue ellá o/faantal<J 
De aver aquel Rey ga11ado, 
Lo 'l"e e/ ;forito no lza. 

Edc~ 
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E depois pelo dominio , que adquiria fobre tantos 
Reys de Afia , e de Africa, continúa : 

Es que deves ~ima//01 
Porque juran en Jus /ey$, 
ÇZue aora creen~er lleys, 
Siendo de tal ~ey Vajfallos. 

Delta forte foraõ celebradas as ConquiA:as delle 
grande Rey, fendo cantadas pelas Mufas Eflran• 
geiras. ER:a feliciffima empreza do Duque D. Jay· 
me fez feu filho o Duque D. Theodofio pintar em 
huma falia principal do Paço de VilJa-Viçofa. N ef. 
te mefmo anno de 1s14 paífou o Papa Leaõ X. 
huma Bulia em Roma a 28 de Novembro no anno Prova num.108, 
fegundo do feu Pontificado , em que concedco ao 
Duque D.Jayme huma Confervatoria fobre as lgre· 
jas , l\'lofleiros , e mais Beneficios do feu Padroadot 
contra os Arcebifpos de Braga, para affim fe evita• 
rem algumas controverfias, que moviaõ os Arcebif. 
pos nos Padroados , que os Duques tem naquella 
Diocefi ; e affim ceífaraõ as co~tendas , porque a 
:Bulla foy concedida naõ fó à peífoa do Duque , 
mas a todos feus fucceífores , e fendo muy ef pedal 
cA:a graça , depois o mefmo Papa lhe concedeo ou' 
tras muitas , de grande credito para efta Caía. -

Tinha o Duque huma grande Cafa fervida 
por Fidalgos illuíl:res , aos quaes defejava remunerar 
com merces, e para o poder fuzer mais largamente 
conforme o feu generofo animo, impetrou da Sé 
_ Tom.V. .Xxx ii Apof. 
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Apo!lolica a graça de reduzir algumas Igrejas do 
feu grande P.adroado em Commendas, o que lhe 
concedeo por hum Motu proprio o mefmo Papa 
Leaõ X. em cuja 1t_1emoria eflavaõ muy vivos os 
merecimentos da peífoa·, e Caía do Duque nos fer .. 
viços da guerra ~ontra os inimigos da Fé na Con
quiíla da Cidade de Azamor ,- o que o Papa decla-

Prova num.109. rà na mefma Bulla, pelo que lhe erigio em Com• 
mendas da Ordem de ChriA:o quinze Igrejas ·do Pa. 
droado do Duque para as pelfoas,. que o ferviífem, 
concedendolhe a faculdade de elle, · e feus f uccelfo. 
ies as conferirem nas pelfoas , que lhe parecefiêm , 
fendo daquellas, que ferviífem aos Duques, e que 

. os providos pediriaõ confirmaçaõ ao Mellre da dita 
Ordem : concedeolhe mais a faculdade de prjvar 
das Commendas aquelles , que largaífem o feu fer .. 
viço. F oy confeguida eíla graça à iníl.ancia de fe11 
tio ElRey D. Manoel, como largamente fe póde 
ver na mcfma Bulla paífada cm Roma a 9 de Janei• 
ro do anno de 1J17 no quinto anno do fcu Ponti
ficado ; graça muy efpecial , e que parece naõ ter 
exemplo , porque deu authoridade ao Duque , e 
feus fucceífores , de que na Ordem da Cavallaria de 
Chriíl:o houveífe Commendas com ifençaõ do Mef.. 
tre, e da data dos Duques de Bragança , pedindo 
os provldos nas Commendas f 6mcnte confirmaçaó; 
os quaes tinhaõ a claufu)a de poder ferlhe removi• 
da a dita merce no cafo de fe apartarem do ferviço 
da fua Caía. De forte , que os Duques tinhaõ {~ 

bre 
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bce eaas Commendas hum notavel dominio, qué 
o Papa lhes ampliou por graça efpecial , como foy1 

a de privar aos Commendadores das Commendas 1 

fe fem fua vontade deixaífem o ferviço de fua Cafa! 
O mefmo Papa Leaõ X. depois por outra. 

Bulla paífada em Roma aos 10 de Outubro do an· Prova num. 110. 

no de 1S19, attendendo à reprefentaça6 do Duque, 
cm que na ,primeira fupplica, para efcolher as quin· 
ze Igrejas , expreífara mayor numero dellas do feu 
Padroado para a dita graça , e para que eíla tivef.. 
fe effeito do tempo deA:a fegunda Bulla , lhe con• 
cedeo , que nas quinze Igrejas , que efcolhdfe, pu· 
deffe regular as congruas dos Reytores por certa 
taxa , conforme a renda das Igrejas , na6 exceden .. 
do a primeira , como fora ordenado na Bul1a ante-
cedente. E fendo declarada na primeira defia gra· 
ça a erecçaõ das Commendas , tomando para iífo 
os frutos de quinze Igrejas, que como temos dito 
à inO:ancia do Duque , e delRey lhe foraõ conce~ 
didas , fe requeria expreífo confenrimento delRey, 
lho deu por Carta paffada em Almeirim a 4 de Prova num. 111. 

Mayo de 1S19. O Duque entrando em efcrupulo, 
de que nas quinze Igrejas , que na Bulla do Papa fe 
exprelfavaõ, entravaõ as de Santa Maria de Morei~ 
ras , e de Santa Leocadia , ambas na Diocefi Bra-
charenfe , e que f uppoíl:o era6 do feu Padroado , 
foraõ a elle unidas , e doadas por certos leigos , que 
diziaó ter o direito da aprefentaçaõ , o que naõ era 
certo; nefta duvida recorreo o Duque à Sé Apoflo-

lica 
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lica para na6 ficar com a confciencia efcrupulofa , 
e o Papa Leaó X. lhe concedeo para elle , e parai 
os feus fuccelfores o verdadeiro Padroado deflas 
Igrejas , ainda que folfem dos taes leigos , qu~ 
lhe tinhao feito Doaçaó como de feu Padroado, e 
que pertencelfe a collaçaõ ao Arcebifpo Dioccíàno, 

J>rovanum.11:. como fe vê ~a dita Bu~la paífada em Roma a 28 de: 
Mayo do anno de 1 ;zo. Entre as Igrejas, que o 
Duque nomeou do feu Padroado , foy a de Santa 
Maria de Monforte , de que EIRey lhe havia feit~ 
merce; e porque era f6mente em fua vida, deda• 
rou EIRey ( que eflava neA:e tempo na Villa de 
To~es Vedras ) por hum Alvará de 7 de Outubr~ 
do anno de 1 518 , que fem embargo de naõ ter o 
Duque o Padroado das Igrejas da Villa de Mon. 
forte mais que em fua vida , pudeífe nomear a ·dita· 
Igreja nas Commendas , que o Santo Padre lhe ti. 

Prova num. 11 J• nha concedido. EA:e Alvará , a que E\R.ey ·deu. 
vigor como fe fora huma Doaçaõ paífada em Car~ 
ta , corroborou ·com a fua confirmaçaó D. Affon· 
fo , Bifpo de Evora , pela regalia , que lhe perten
cia de fer da fua Diocefi , por outro Alva~á feito .na 
Cidade de Evora a 28 de Março de 1522. Ultima~ 
mente palfadas as tres Bullas a hum procdfo dif. 
cernido , e executorial por Filippe J oa õ , Prior da 
Igreja Co1legiada de Santa Maria da Mifericordia 
da Villa de Ourem , hum dos tres J uizes Executo· 

Prova num. 114. res delJas, com a claufula de vos, vel <ÚJo, aut unus, 
foy proferida a . fentença em Villa-Viçofa a 1} de . 

. Agollo 
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Agoflo de 1 ;22 ; e affim ficaraõ conR:ituidas en'l 
Commendas as Igrejas , que o Duque nomeou do 
feu Padroado, a faber: noArcebifpado de Braga no 
Termo de Bragança, a Igreja de S. Gens de Pera• 
da, adeS. Pedro de Bahe, S. Bartlzolomeu Je Rabaf,. 
S. Pedro de Macedo dos Cavalleiros, Santa ltf a
ria de Rio Frio de.Carregu'!fa, Santa Maria de M {)ti 
reiras, Santa Leocadia, S. Pedro da Veiga de Li/a; 
e no Termo de Barrofo, Santa Maria de Monte/e. 
gre, Santa Maria de Viade, Santa Maria de Anti. 
me em Monte Longo ; e no Bifpado de E vora , 
S. Salvador de Elvas , Santa Maria de Monfaraz, 
Santiago de Mon/araz, e Santa Maria de 'ltlo'!forte. 
E~ regalia , que o Papa com confentimento dei· 
Rey D. Manoel concedeo à Sereniffima Caía de 
:Bragança ' he huma fingular demonflraçaõ da fua 
grandeza; porque naõ lemos , que a tiveffe outra al
guma de Hefpanha, nem ainda de Europa, que naõ 
foífe foberana, e reconheceífe fuperioridade ordina
ria a Rey, fer poderofa, naõ fó em rendas , mas 
em ter Commendas, de que fazer merces , como os 
Duques de Bragança, naõ f ó para peífoas de fegun• 
da condiçaó , mas tambem aos Fidalgos, que o fer
viaõ : excedendo o que os Duques dava6 naqueUe 
tempo mais de cincoenta mil cruzados em Com• 
mendas , Officios , e Beneficios Ecdefiaíl:icos , e 
muitos de grande authoridade , e renda , nas n: gnl• 
dades dos Priorados das Igrejas Collegiadas , Cone• 
fias, Abbadias , Priorados , e outras Prebendas , e 

:Bene .. 
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:Beneficias íimples fem refidencia, de que agora naõ 
fazemos mençaó , mas f ómente das Commendas , 
que erigio o Papa a favor do Duque D.Jayme pa· 
ra premio dos Fidalgos , que o ferviaõ , em que en· 
travaõ muitos de qualidade conhecida , e illuflres , 
e da mefma categoria dos que ferviaõ os Reys. 
He certo, que eíles fizeraõ grandes merces à Caía 
de Bragança, taõ benemerita pelas pelfoas dos Du-

. ques, como pelos diíl:inélos ferviços feitos à Coroai 
e affim crefcendo no poder cref ciaó no efplendor, 
e na magnificencia mais diR:inéla nos Principes, que 
he poderem fazer merces aos que occupaõ no feu 
ferviço ; pelo que a fua Corte era preferida às de 
muitos Infantes , e às de alguns Principes livres po
de igualarfe. 

Paífou EIRey D. Manoel a terceiras voda9 
Goes Chronic. deJRey 1 e d e 11 II D L . - d E o. Manoel , parr. 4 com a orante e aue a • eonor, 1rmaa o ~ •. 
capa J 5· e J+ perador Carlos V. e a eíle fim mandou por Embat~ 

xador a CaR:ella a D. Alvaro da Coíla feu Came· 
reiro , e Armeiro mór , muito feu valido , Fidalgo 
de quem fez grande confiança, e em quem concor· 
reraõ fingulares virtudes, diffimulando eíl:a negocia· 
çaõ com o pretexto de dar a boa vinda a feu pri· 
mo ElRey Carlos , Archiduque de Aufiria , ainda 
naõ Emperador , que havia pouco era chegado ·a 
Hefpanha, e dando a entender, que fe dirigia dla 
miífaõ de D. Alvaro a tratar o cafamento do Prin· 
cipe D. Joaõ com a dita Infàntc D. Leonor, e a 
Infante D. lfabel fua filha çom ElRey Carlos. Et: 

te 
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te fegredo_ f oube obfervar o Embaixador de manei
ra, que fo naõ penetrou, fena6 depois de conduido 
o Tratado , que em poucos· mezes negociou. Ef
tava ElRey em Lisboa quando lhe chegou efla no
ticia, de que dando parte à Corte, e dos motivos, 
que tivera para eíl:e cafamento , de que todos fe 
moftraraõ fatisfeitos , excepto o Principe , acabou 
EIRey de fallar , e lhe foraó todos beijar a maõ, 
fendo o Principe o primeiro, e Jogo o Infante D. 
Affonfo Cardeal , a quem fe feguio o Infante D. 
Luiz, e a efte o Duque de Bragança, e a el1e o Se
nhor D. Jorge, Duque de Coimbra, filho de1Rey 
D. Joaõ o II. e os demais. Partio a Rainha de 
Çaragoça , e por jornadas contadas chegou à raya 
de Portugal a 2J de Novembro do referido anno, 
acompanhadà do Duque de Alva , do Bifpo de Cor
dova , do Bifpo de Placencia, do Conde de Monte 
Agudo , do Conde de Alva de Lifle , e do Almi
rante. Efcolheo EJRey ao Duque de Bragança pa
ra tomar entrega da Rainha na raya. Apretlou-fe 
elle para eíl:a occafia6 com grandeza notavel ; por· 
que levava cem alabardeiros da fua guarda , vefH
dos de veludo negro , e amarello , com bandas do 
mef mo , capas . de pano fino amarello guarnecidas 
de barras de veludo, e gorras de grãa, efpadas dou
radas , e alabardas cravadas de pregaria dourada, 
com dous Capitães , cada hum de fua Companhia 
de cincoenta homens , que hia6 ricamente veflidos. 
Toda a familia de officiaes menores, como Repof-

Tom.V. Yyy teiros, 
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teiros , Porteiros, Coíinheiros , e vinte e quatro MO• 
ços da ER:ribeira hiaó veR:idos de juboens de feda , 
e fayos de grãa, todos uniformes , fegundo a fua 
occupaçaó, fómente divididos nas cores; quarenta 
Moços da Camera veíl:idos de veludo alaranjado, 
capas amarellas com barras de veludo pardo, calças 
do mef mo guarnecidas de tafetá amarello ; treze · 
trombetas vdlidos da mefma côr ; onze charamel
las veflidos com primor ao modo da hbré da guar~ 
da com gorras amarellas , capaz de grãa guarneci
das de veludo , e todos os trombetas , e charamellas 
levavaõ as Armas do Duque em efcudos de prata 
nos peitos; íeis atabaleiros veR:idos de amarello com 
guarnições negras , fayos de grãa , capas amareJias, 
e gorras encarnadas; dous Porteiros da maça , que 
em os lugares pub1icos , onde o Duque fahia em ce· · 
remonia, levavaõ fuas maças de prata com cotas de 
veludo roxo bordadas de ouro com as fuas Armas; 
os Reys de Armas, Arauto, e Pa«àvanre com co
tas de veludo carmeft , com efcudos das fuas Ar
mas bordadas de ouro , e prata ; os officiaes, e cria· 
dos principaes da Cafa fe veíliraõ (conforme o gof. 
to , e eleiçaõ de cada hum ) rica, e luz1damenre; 
íeis Moços Fidal~os veftidos com a diA:inçaõ, que 
pediaõ as fuas pelfoas ; trezentos homens de Caval· 
lo com lanças , e couras , de que era Capitaõ An· 
tonio Lobo, Akaide môr de Monfarás. Naó le
vava o Duque àdeflra mais que hum cavallo , e hu
ma mulla ; o cavallo ajaezado de ouro , e prata 

com 
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com charel de veludo de altos encarnado, e redeas 
de fio de ouro. A mulla guarnecida de peças teci· 
das de fio de prata , repartidas de flores de ouro , 
de forte , que pezavaõ quarenta marcos de prata ; 
copos, et\ribos , e efporas de ouro ; coberta , ou te~ 
liz de veludo encarnado , negro , e pardo, franjado 
de ouro , todo femeado de roías de ouro. O Du· 
qu~ hia montado em hum cavallo àgineta, ajaeza
do à Mourifca (porém rico ) de carmeft bordado 
de ouro , e aljofar, veff:ido de negro com bonete de 
veludo , e nelle huma riquiffima joya de diamantes. 
Mandou razer vinte cadeas de ouro , que repareio 
pelos officiaes da f ua Caía , e conforme a graduaçaõ 
affim era o pezo. Levava quarenta azemolas da fua 
pelfoa , além de outras muitas pertencentes à fami
lia , e ferviço da Caía. A cofinha era provida com 
tanta abundancia , que palrou a profufaõ ; porque 
naó eraõ os manjares , e regalos arbitrados pelo gof. 
to dos domeA:icos, e familiares da Cafa, mas dos ef.. 
tranhos, que ferviraõ com igual obediencia. F oraõ 
nomeados muitos Senhores para fe acharem prefen
tes a et\e aél:o, a Caber: o Arcebifpo de Lisboa D. 
Martinho da Cot\a, o Bifpo do Porto D. Pedro da 
Cof\a , o Conde de Tentugal D. Rodrigo de Mel
lo , depois Marquez de Ferreira , D. Martinho. de 
Caffellobranco , Conde de Villa-N ova , que fervia 
de Apofentador môr , Diogo Lopes de Lima, AI. 
caide môr de Guimarães , e depois Copeiro môr 
de1Rey D.Joaõ III. Commendador de Santa Ma-

Tom.V. Yyy ü ria 
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ria de Ovaya , e da Geija na Ordem de Chriflo, e 
outros muitos Fidalgos , a quem EIR ey efcolheo .. 
Ajuntaraó-k pela parte de Caftello de Vide junto à 
ribeira de Sever , que ferve de linha , que divide ef. 
te Reyno do de CaRella. Pafiàvaõ de dous mil Ca~ 
vallos os que lçvavaó agente dos Bifpos, Condes, 
Fidalgos ,. e Cavalleiros. Ficaraõ hum , e outros 
Senhores Portuguezes , e Caf\elhanos dentro nos 
feus limites fem fe moverem, e em grande ordem. 
Soavaõ as trombetas , e ataball~s , charamcllas, e 
outros intlrumentos , que teílemunhavaó a alegria 
commua. Paffàraõ alguns Senhores a ribeira a bei· 
jar a maõ à Rainha , que effava entre o Duque de 
Alva , e o Bifpo de Cordova : foy o primeiro o Con. 
de de Villa-N ova , como refere Damiaõ de Goes; 
porém Fr. J eronymo Roman diz lhe confla fer o 
primeiro o Conde de Tentugal, o fcgundo D. 'Pe
dro de· Soufa , que foy Senhor de Beringel , e Pra
do , que levava muy luzida comitiva , e o terceiro 
o Conde de Villa-N ova, o Biípo do Porto , o Ar
cebifpo de Lisboa , e outra muita Nobreza: o que 
acabado, a Rainha paífou a ribeira, junto da qua\ a 
eftava efperando o Duque de Bragança , que tanto 
que a Rainha chegou, fe apeou do Cavallo, e feitas 
as ceremonias devidas à Magefl.ade , o Duque de 
Alva lhe perguntou fe trazia procuraçaõ del Rey 
D. Manoel para tomar entrega da Rainha D. Le°"' 
nor ; a qual lo~o moftrou , e foy lida em alta voz, 
e dada ao Duque de Alva: em virtude daquelle p~ 

.der a 
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der, que o Duque de Bragança tinha , o de Alva 
pegando de huma cadea de ouro, que a Rainha tra .. 
zia no braço , a entregou ao de Bragança ; e depois 
de defpedidos foy a Rainha dormir a Caíl.ello de 
Vide , e ao outro dia ao Crato , onde EIRey a e~ 
perava. Até eíl.a Villa a feguiraó o Marquez de 
Villa-Franca , o Graõ Prior de Caílella da Ordem 
de S.Joaó, o Commendador môr de Alcantara, fi,. 
lhos do Duque de Alva, e o Conde de Monte Agu .. 
do , que todos voltaraõ fatisfeitos da benignidade, 
e bom acolhimento, com que ElRey os tratou. O 
Bifpo de Cordova, e Moníieur de Tregny, que vi
nhaõ por Embaixadores, feguiraõ aos Reys a Al
meirim , onde entaõ eRava a Corte , e houve Reaes 
fellas por muitos dias. Quando a Rainha chegou 
a Almeirim, onde as Infantas D. Ifabel, e Dona Bri .. 
tes a efperavaõ, as acompanhou o Duque de Bra· 
gança com os Condes de Portalegre, Tarouca , e 
Vimiofo, fendo fempre o Duque o primeiro em to
das as funções publicas , em que manifeflava o gof. 
to , com que fervia aos Reys , os quaes tambem 
moíl:ravaõ a fatisfaçaô, que tinhaó de hum taõ gran· 
de V aflallo ; e affim o attendiaó com cuidado , e 
por Hfo o galardoaraõ com merces , e prerogativas 
novas. ElRey D. Manoel pouco depois. declarou, 
que nas fuas terras fe obfervalfe o ufo , e cofiumes 
antigos , que os feus antecelfores gozaraõ fobre as 
jurifdicçóes , e preeminencias dos feus Efiados , e 
que naô tivdfe lugar a Ordenaçaó geral, que nova· 

· mente 
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mente fizera àcerca das jurifdicçóes das Rainhas, 
Infantes, Senhores , e Fidalgos do Reyno , nem ti· 
veífe vigor em coufa alguma pertencente às juriC
dicções das fuas terras, nem no ufo, e cotlume, que 
até o prefcnte fe tinha praticado' e de que eruveraó 
de poífe os Duques feus predecdfores.; porque naõ 
·queria , que lhe prejudicaffe em coufa alguma a di
ta Ley , nem claufula , ou derogaçaõ , nem pena 
nella expreífada , nem aos f uccell'ores da Caía de 
Bragança , porque EIRey a havia por de nenhum 

Prova num. 11 ;. vigor para etl.e cafo ; foy dle Alvará pafiàdo em 
Lisboa a 28 de Julho de 1521. Netl.e mefmo mez 

Prova num. 116. no dia feguinte lhe mandou EIRey pafiàr ouuo AI· 
vará para os Governadores da Cafa da Supplicaçaõ, 
e Civel , e MiniRros della , e de todo o Reyno, 
para que os Ouvidores das. terras do Duque de Bra·. 
gança feu fobrinho gozem , e pratiquem nas fuas 
Ouvidorias de tudo o que ufavaõ os Corregedores 
das Comarcas pelos Regimentos Reacs, como era 
encorporado nas Ordenações do Reyno , fem em
bargo de outra alguma, que em contrario foíle; 
porque EIRey com efpecialidade fez etla graça; pa· 
ra que o Duque adminitl.ralfe nos feus Eftados a 
juftiça a feus V alfallos fem perturbaçaó dos Minit: 

Torre do Tombo liv • .tros Regios. V agaraõ por morte da Duqueza de 
4.d0& Myll.toL•~4- Bragança, irmãa do dito Rey, algumas merces pef. 

foaes , de que agora. fez merce ao Duque , que fo. 
raõ trinta arrobas de aífucar na Ilha da Madeira ; e 
das drogas, e ef peciarias da Ind~ , duas arrobas de 

pimen-
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pimenta , de canella huma arroba , outra de cravo; 
de beijoim duas , de gengivre huma , de noz nofca
da outra, de maça outra, e de malagueta outra: fo
raõ patfadas eftas merces por duas Cartas , ambas 
no dia 16 de Outubro. de 1 ;21. 

N eíle rnefmo anno experimentou o Duque 
hum fatal golpe , que lhe deu muito que fentir na 

d IR D M 1 d d Damiaô JeCToesChro-
morte e ey . anoe , a quem eveo gran e nic. dclRcy o.Manoel, 
amor, e particular attençaõ, e affim foy para elle part.J. cap. 81° 

· irreparavel efta perda. AffiíHolhe em toda a doen· 
ça com hum notavel cuidado , fem que a confterna
ça6 do animo pudelfe diminuir o affeél:o de o fervir, 
a que o incitavaõ razoens de parentefoo taõ ellrei· 
to, e de V alfallo taõ obrigado , porque fobre mui· 
tas merces lhe devia huma notavel dHHnçaõ , e hum 
particular carinho , que o punha no paralello de feus 
proprios filhos. Efcreve D. Francifco Manoel, que o. Fnnciíco Manoel; 

Õ 1 d d e r: d n Thcodofio li.dei noni-era ta e eva a a gran eza, com que a aia e Dra· bre, 1, parto liv. 1. 

gança fe via fublimada por ElRey, que naõ ·podia 
affirmar fe fora mayor o cuidad~, com que ElRey 
D. Joaõ procurou extinguHla, ou o delRey D. 
Manoel em levantalla. Obfervaraõ os politicos da· 
quelle tempo como myíleriofo f ucceífo, haverfe de 
tal forte difpoR.o o Mundo pela variedade dos ac· 
cidentes, que o Duque D.Jayme, filho do Duque 
D.Fernando infeliz, chegaífe a fer huma dasReaes 
peífoas , que acompanhaífem , fena6 o enterro , a 
tras1adaça6 do corpo delRey D.Joaõ, quando pe· 
· 10 fucceffor foy transferido da Cathedral de Silves 

no 
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no Algarve para o Real depofito dos Reys, no 
furrÍptuofo Templo da Batalha. Porém o Duque 
D. Jayme moíhou fompre a fua gratidaõ, confcf
fando em cada acçaõ f ua o muito , que devia a El
Rey D. Manoel; e affim paífou a vida em hum 
continuo dif velo da fua obediencia, grangeando def. 
ta forte fempre mayores demonflrasóes , e merces 
d9 tio. Faleceo ElRey, e o Duque íeachou pre· 

· fente à fua morte com outros muitos Senhores fe· 
culares , e Ecdefia{Hcos. Abrio-fe o feu Teílamen
to, e nelle fe leo efla verba : Ao Duque de Bragan
ça meujõbri11/zo e11comendo muito pella razoõ, que tem 
cÓmigo' e amor que Jempre lhe tive ' e merces 'lue áe 
mj recebeu, que tenha grande cuidado de lembrar, e re· 
querer o comprimento delle. meu te/lamento , e .faber 
fe /e cumpre , e trahallzar quanto nelle for porque.Je 
cumpra inteiramente, '!lfy como nelle o declaro, e man· 
do q11e fe f!Jf11; e ajfy como eu dei/e con-/io, que folga· 
râ de ~fazer , e te11ho rez.aô áe o e/perar dei/e , e re·. 
querer ijfo me/ino ao Pri11cipe meu filho, que o mande, 
e_fa!Ja "JJY comprir. N ao deixou EIRey nomeado 
ao Duque por Teíl:amenteiro , porque o refervou 
para que elle viífe o como fe fatisfazia ao que orde
n.iva , dando1he authoridade para que obrigaífe a 
cumprir. Ddl:a claufula fe conhece o amor, com 
qu.! El Rey o tratou, a eíHmaçaõ, e confiança, que 
ti:1ha na fita peífoa, e o alto conceito , que fazia 
das foas virtuJes ; porque fem embargo de que EI· 
Rey nomeara Teíl:amenteiros , que eraõ grandes 

fervi· 

oigitized by Google 



tlA Cafa 'Rtal Por111g. Liv. Y 1. s + 5. 
íêrvidores , e obrigados feus , e de grande zelo , e 
reputaçaõ , como fica efcrito no Livro IV. Cap. 
V. pag. 2 oo , mandou ao Duque , que cuidallC no 
cumprimento , e fatisfaçaõ do TeGamento, porque 
com a fua grande peffoa , e ref pcito o puddfe con
feguir , e requerer ao Principe o que lhe pareceffi: 
precifo , e conveniente para inteiro complementQ 
da fua ultima vontade. 

Subio aoThrono ElRey D.Joaõ o III. e de· Andrade Chronic. der. 
pois de tres dias da morte delRey, fe fez o aélo do Rey D. ~oaõ w. p.vr. 

levantamento no Alpendre de S. Domingos, onde '·"P. · 
foy jurado pelos tres EGados do Reyno , a que fe 
achou prefente o Duque de Bragança , que acom• 
panhou a EIRey, fahindo do Paço com toda a Cor· 
te. EIRey hia a cavallo, e o levava de redea o ln~ 
fante D. Fernando ·feu irmaõ, e o Duque de Bra• 
gança hia da parte direita delRey, a que fe feguia o 
Duque de Coimbra, Meíl:re de Santiago, e os Gran· 
dcs , e Senhores da Corte todos a pé. N eíl:e aél:o 
fez o Duque o feu juramento logo depois dos ln· 
&ntes D. Luiz, e D. Fernando. Feita cíla funçaõ 
fe trataraõ das coufas do Reyno , e nenhuma era 
mais importante, do que o cafamento delRey , f O• 

bre que fe difcorria variamente. O Duque D.Jay· 
me com mais authoridade , que todos , e com o 
bom difcurfo , de que era dotado, propunha a El· 
Rey ·, que foffe com fua madraíl:a a Rainha D. 
Leonor, ponderando eíl:e ponto politicamente com Chroa. do diro Rey, 

_ . r. R . pan.1. cap. 1g. 
razoens tao prove1to1as para o eyno 1 que ainda 

Tom.V. Zzz ~ue 
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que alguns, a quem EIRcy queria ouvir, foííem de 
contrario parecer, fe convenciaõ das razoens do Du

Paria Europa Pornig. que. Ef palhou-fe pelo povo efta pratica , que pa• 
prt.l~"P."•º•24- receo taõ bem aos Cidadãos de Lisboa, que o Se· 

1_1ado da Camcra, em nome de todo o Reyno, ap-
provando eíle parecer do Duque de Bragança, pe· 
diraó a BIRey oetfeitualfe ; .porém ElRey a quem 
pareceraõ as razoens bem , lhe parecia mal ter por 
mulher a quem havia reverenciado lnãy. Pouco 
depois pt>r caufa da peRe fahio EIRey de Lisboa, 
e paliou ao Barreiro , a quem a Rainha , e ln&nta 
íeguiaõ ; e paífando deíl:e Lugar para Almeirim , foy 
o Duque de Bragança encarregado de acompanhar 
a Rainha, e Infanta. Eíl:ando EIRey ainda no Bar· 
reiro em 9 de 1\iarço do anno de 1j2 J , palfou ao 

Prova num. 117. Duque hum Alvará de declaraçaó de ourros, que 
por caufa da peíl:e tinha dado a diverfas peífoas para 
ferem recolhidas nos Lugares, onde naõ tinha chc· 
gado o mal : -e porque o Duque tinha vedado algu
mas· Villas, e Lugares feus para nelles fe recolher, 
e f ua caía , ordenava , que os que tinha mandado 
guardar o Duque , fe naõ entendiaõ nos ditos Al
varás , que tinha concedido ; e que nos outros Lu
·gares do Duque elle os mandaria cumprir pelos feus 
Ouvidores, eJ uizes, como a elle lhe pareceífe con
veniente ao ferviço Real, e bem da terra. Tinha 
corrido a1gum tempo em varias negociações depois 
da morte de1Rey D. Manoel , Cobre a mudança da 
Rainha D. Leonor deite Reyno para o de Caflel· 

. Ia, 
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]a, · e o mais que refere a ChroniCa delRey D .J oaô, 
que efcreveo com grande madureza Francifco de ADdra~e' Chron. parra 
Andrade (do feu Confelho, feu Chroniff:a môr, e a.cap. J9• 

Guarda môr da Torre do Tombo , Commendador 
de S. Payo de Fragoas na Ordem de Chriff:o, Fi;. 
dalgo muy' conhecido , e irmaõ dos celebres V a-
Toens Diogo de Payva, e Fr. Thomé de J efus, ela~ 
ros por nafcimento, e ainda mais por virtudes) on· 
de fe p6de ver por naó fer do noífo aífumpto; mas 
tendo manifeilado o Emperador Carlos V. a El-
Rey , que houveífe por bem, que a Rainha fua ir-
mãa, viuva delRey D. Manoel, a qual entaõ fe 
achava de aífento na Villa de Muja , voltaífe para 
Caíl:ella, e pertendendo-fe, que levalfe em fua com• 
panhia a Infante D. Maria fua filha, naõ teve ef-
feiro. Determinou-fe a partida da Rainha, a quem 
ElRey venerou , e eíl:imou fempre muito ; e affim 
ordenou a fua jornada com todo aquelle · a pparato , 
que era devido a huma , e outra peífoa, nomeando 
para a acompanharem à raya aos Infantes D. Luiz, 
e D. Fernando feus irmãos, e ao Duque de Bragan-
ça feu primo com irmaõ, e outros Senhores, e mui-
tos ·Fidalgos de grande qualidade do Reyno , que 
a foraõ fervindo; e havendo de partir de Muja no 
mez de Mayo do anno de 152 J , veyo ElRey de 
Almeirim a viíitalla àquella Villa , e a acompanhou 
até .Pavia , onde fe defpediraõ com reciprocos affe-
. aos de fentimento; e os Infantes, e Duque com to· 
dos os mais Fidalgos deflinados para cff:a jornada a 
. Tom.V. Zzzii acom .. 
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acompanharaõ até à raya , onde a efperãva o Con~ 
de de Cabra , e o Bif po de Cordova , a quem ha'Vill 
de fer entregue , acompanhados de grande nobreza ; 
e depois de praticadas as ceremonias , que fe reque· 
rem para a folemnidade de femelhantes aélos , lhe 
entregaraõ a Rainha , que feguio a f ua jornada. 
Conclu1o-fe depois o Tratado do cafumento dei• 
Rey D. Joaõ com a Infante D. Catharina irmãa 
do Emperador , a qual entrou em Portugal no fim 
do anno de 1524; e determinando EIRey , que os 
Infantes D. J .... uiz , e D. Fernando , e o Duque de 

Chronic. do dito Rey, Bragança a fo{fom bufcar à raya para a conduzirem; 
parc.1.cap.61, Pedro Correa, Senhor de Bellas, por quem ElRey 

tinha mandado tratar eíl:e negocio com o Doutor 
Joaõ de Faria, ambos do feu Confelho, e feus Em~ 
ba~xadores , que vinhaõ na companhia da Rainha, 
tendo eR:a noticia , ef creveraõ a ElRey pedindolhc 
o ceremonial , com que a Rainha devia tratar aos 
lnfuntes , ao Duque de Bragança , e à Cone , o que 
E1 Rey eflimou , e determinou na maneira feguin· 
t~ : Q.ue todos os Grandes , e Fidalgos , que foraó 
nomeados para irem com os Infàntes à entrega da 
Rainha , fahiriaó de Elvas em boa ordem ; e que 
tanto que chegaífem ao lugar , aonde a Rainha eC. 
tava , fe apealfem, e lhe beijaífem a maõ , a pé fcm 
precedencia ; e depois de todos affim o fazerem , o 
Duque aparrando-fe do lugar , em que eff ava , · fe 
apearia para lhe beijar a maõ , e tanto que eR:ivef. 
fe em terra , a Rainha lhe mandaria que fe tornar. 

fo 
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fe a pôr a cavallo , e depois de ter montado lhe hei• 
jaria a maõ , e voltaria a porfe junto dos InfanteS 
feus irmãos , os quaes tambem fe apeariaõ dos ca· 
vallos , e póR:os em terra , a Rainha lhes ordenaria 
o mefmo, e depois de montados lhe beijariaõ a maõ; 
e o filho do Duque de Bragança , e o Commenda
dor môr feu · fobrinho , que era D. Affonfo de Len .. 
caflre , filho de D. Diniz, beijariaõ a maõ a pé an· 
tes do Duque , o que fe praticou neR:a occafiaõ , e 
em todas vemos fempre a dHHnçaõ, com que os Se
nhores da Cafa de Bragança eraõ tratados , tendo 
os Duques todas as precminencias naõ f 6 dos filhos 
de Infantes , mas obfervando-fe com elles a mefma 
honra , que os Reys , e Rainhas davaõ aos Infan• 
tes, e affim fez entaó o Duque <1 primeiro aél:o do 
feu reconhecimento: nenhum houve de publica ale• 
gria , honra , ou interelfe do Reyno , que naõ dei· 
xaile condecorado com a fua peífoa , pelo que era 
publicamente applaudido , e venerado. N eHe mef. 
mo anno por hum Alvará paífado em Evora a 12 Prova num. 118. 
de Fevereiro houve ElRey por bem , em virtude 
da repreíentaçaõ , que o Duque lhe tinha feito de // 
poderem fer mais bem foccorridos os pobres , e ne .. 
ceffitados das Villas , e Lugares dos feus EA:ados , 
qae as Confrarias das Mifericordias , e femelhantes 
obrigações fe uniífem aos Hofpitaes das ditas Villas, 
e Lugares , cumprindo primeiro as obrigações da 
fua inA:ituiçao, do que as outras ef molas , o que EI· 
Rey mandou confultár por homens Letrados de 

pro· 
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profiífaõ , em virtude do· que concede o ao Duque 
o mandaífe pôr em pratica. Com efta grande pro
videncia cuidava o Duque em aliviar os feus f ubdi· 
tos, e acudir aos neceffitados. 

Andrade dita Chronic. · Foraõ muitas as occafioens, que o Duque D. 
parr.a,cap.S>J· Jayme teve em feu tempo de fervir aos Reys, e 

elles de fempre o occuparem nas occafioens de ma
yor goR:o , confiança , e diftinçaõ : pelo que tendo 
EIRey conduido o Tratado do cafamento da ln .. 
fante D. Ifabel fua irmãa com o Emperador Carlo& 
V. depois de já recebidos em 20 de Janeiro do an· 
no de 1s26 pelo Bifpo ·de Lamego , Capellaõ môr, 
D. Fernando de Vafconcellos com o Embaixador 
do Emperador Monfieur de Chaulx , tendo prece~ 
dido a difpenía do Papa, e determinada a jornad• 
da Emperatriz para CaR:ella, foraõ os Infantes D~ 
Luiz, e D. Fernando, e o Duque de Bragança feu 
primo com irmaõ a entregalla na raya , fendo en· 
tregue ao Arcebifpo de Toledo , e Duque de Cala· 
bria. Acabada eA:a funçaõ fe recolheo o Duque a 
Villa-Viçofa. Tinha eff:e Principe huma Coutada 
no Termo de Arrayolos , de que fazia grande gof: 
to , por fer a caça para os Principes hum natural 
divertimento; e alguns Clerigos parecendolhes, que 
naõ eraõ fogeitos à comminaçaõ dos outros delin., 
quentes , como fe a ifençaõ do foro lhe pudelfe dat' 
liberdade nos domínios alheyos , começaraõ a caçar 
com devacidaõ. Queixou-fe ao Arcebifpo de Evo• 
ra, que entaõ era o Cardeal Infilnte D. Henrique· 

primo 
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primo com irmaõ do Duque, que logo palfou hum 
Alvará contra os Clerigos 1 que tivelfem oufadia de Prova num. 119. 

caçar na dita Coutada, por entenderem eraõ ifc:n· 
tos da jurifdicçaó fecular ; e porque era prejudicial 
ao eflado dos Clerigos ferem caçadores , ordenava , 
que nenhum Clerigo oufaífe de ir caçar à dita Cou-
tada contra a vontade do Duque feu primo , e fen• 
do algum achado nella , ou provando-felhe . por 
qualquer via, que lá tiveífe caçado, incorreria nas 
mefmas penas, que incorriaó os leigos, que eraõ 
tranígreífores daquella regalia; em virtude do que 
os J uizes Ecclefiaflicos tomariaó as denunciações, 
e achando.os culpados os condemnariaõ , e execu-
tariaó nelles as mefmas penas, que contra os leigos, 
e que ametade feria para o denunciante, e a outra 
para a fabrica da Sé de Evora: foy feito eff:e Alva· 
rá cm Almeirim a 4 de Janeiro de 1526. Neff:e 
mefmo tempo, eíl:ando tambem ElRey D.Joaó em 
Almeirim a J de Abril , mandou paífar hum Alva· Prova num. 120. 

rá para que o Duque pudeífe nomear em feu filho 
primogenito qualquer dos titulas, que quizeífe dos 
que polfuia , como já EIRey D. Affonfo V. o ou-
torgara ao Duque D. Fernando feu pay. No mefmo 
dia lhe paífou EIRey outro Alvará para que o Du- Prova num. 121. 

que pudelfe dar aos feus criados os officios das fuas 
terras em remuneraçaõ dos feus ferviços, difpenfan-
do para iílo a Ordenaçaõ do Reyno. Teve fempre 
a Caía de Bragança muitos privilegias , e ifençóes 
concedidas pelos Reys ; porém nem ainda fendo 
•· taõ 
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taõ amplas as doaçóes , fe livrava das duvidas, que 

. os MinHlros Regios lhe puzeraõ algumas vezes na 
execuçaó dos taes privilegios •. Tinha ElRey D. 
Joaõ III. conforme o-coftume do Reyno, confu ... · 
mado ao Duque de Bragança todos os privil~, 
e graças geraes , e eípeciaes da f ua Caía ; porém 
entenderaó os officiaes da Chancellaria ., que feu 
filho D. Theodofio devia de pagar os Qircitos da 
Chancellaria, porque a elle fe naõ eftendia aquclla · 
merce fenaó por morte do Duque feu pay; pelo que 

Prova num. 1.i.i. EIRey declarou por hum Alvará, que a fua tençaõ 
fora , e era, de que o dito feu filho naó fómente ti· 
.veffe, e ufafie dos ditos privilegios por fuccefiàó 
por morte do Duque quando herdalfe a fua Cafã , . 
mas lograífe logo def de cntaó em fua vida , de to
dos os privilegias , que lhe eraõ concedidos, e que 
affim lhe folfem guardados , declarando tambem , . 
que o Duque lhe reprefentara , que era fem duvi· 

·· da, que as mulheres por direito commum, e pelas 
Ordenações do Reybo tinhaõ os mefmos privilc- · 
gios , que feus maridos , pelo que devia de gozar a 
Duqueza fua mulher de todos os privUegios , ikn
çóes, e liberdades, que o Duque praticava. E por
que na Chancellaria lhe pediraó .os direitos do Pa· 
draõ do aífentamento, ·que ElRey lhe dera, com o 
pretexto de huma determinaçaõ geral feita em tem· 
po delRey D. Manoel , em que as mulheres naõ · 
eraõ efcufas; houve EIRey por bem , que a Du· 
'}Ueza nàÓ folfe regulada pela .regra geral; e que af.. 

fim 
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lim gozaíre de todas as graças , liberdades , prero .. 
gativas , e privilegios , que o Duque tinha , e que 
naõ pagalfe direitos alguns , que o Duque naõ pa• 
galfe , fem embargo da dita determinaçaõ , e de 
quaefquer outras em contrario ; porque todas dava 
por exprefiàdas no dito Alvará, que foy feito e~ 
Alcochete a 1 J de Dezembro de 1S26. N efle mef. 
mo tempo teve o Duque algumas differenças , e 
contendas com o Arcebifpo de Braga D. Diogo de 
Soufa f obre jurifdicções , e ifençóes das f uas terras , 
de que fe originaraõ largas demandas ; e como o po· 
der de huma , e outra parte era o mayor , que ha· 
via no Reyno , por fer o Duque a primeira peífoa 
delle, e muy poderofa, e o Arcebifpo na ordem da~ 
fua dignidade tambem o primeiro , e poderof o em 
rendas, e authoridade, eraõ já taÕ porfiados os li ti· 
gios , e crefceraó de forte as oppofiçóes , que che· 
garao à noticia do Papa Clemente VII. que entao 
governava a Igreja : pelo que mandou hum Breve. Prova num.1:;. 
ao Duque, e outro ao Arcebifpo , exhortando-os a 
huma amigavel compofiçaõ , encarregando efla con•. 
cordia ao Cardeal Infante D. Affonfo, o qual affim 
que recebeo a ordem do Papa, em que lhe delega· 
va a fua authoridade para eíl:e ajuíle , e em que lhe 
dizia, que no cafo , que o Duque , ou o Arcebifpo 
naõ quizeífem aceitar a mediaçaõ ajuíl:ando-fe ami-
gave1mente, para affim fe evitar o efcand~lo , que 
caufavaõ femelhantes litigios entre peífoas taõ gran• 
des, o Cardeal poderia inhibir os Juizes , que co~ 

Tom. V. Aaaa nheciaõ 
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nheciaõ das ditas cauf as , e avocar à fua prelença 
todos os autos , que perante elles correífem , e ti· 
raífe teíl:emunhas , que huma , e outra parte lhe 
aprefentaífem , e ajuntando as efcrituras , documen
tos , e autos , pondo tudo a final conclufaõ , os en. 
viaria a Roma , cerrados , e fellados , para que o 
Papa determinaífe; e decidiífe a contenda. O ln· 
fante participou ao Duque etla refoluçaõ do Papa 
por huma Carta , com a. qual lhe mandou o Breve, 
que o Papa lhe enviara, e ao mefmo tempo lhe ro· 
ga va , que por ferviço de Deos, e paz, e focego dos 
feus V aífallos, fe concordaífe com o Arcebifpo ami· 
gavelmente, evitando affim os pleitos, ao qual ef. 
creveo tambem o mef mo , porque do contrario fe .. 
ria obrigado a obedecer ao Papa , procedendo na 
fórma , que lhe ordenava ; como confia de huma 
Carta original do Cardeal Infante para o Duque, 
que principia: Senhor Primo Ir.o Sanlto Padre me em· 
vi ou hum hreve em o qual me faz ·a faber que a Jua no· 
ticia veo como antre vos e Ir.o ArcehiJpo de Braga 
avia debates e diferenças (ohre certas iurdiçoens e cau· 

fas' em que litigavees r!c. foy feita em Almerim a 2; 
de Março de r $26. Era concedido ao Duque de 
Bragança haver em Villa-Viçofa huma feira franca 
por oito dias fucceffivos , que chamavaõ de Santo 
Agoff:inho , por principiar no dia deff:e grande· San
to, em cujo obfequio fe alcançou eA:a graça; e por· 
que depois vio o Duque alguns inconvenientes, 
lhe pareceo pedir a · EIRey , que eA:e privilegio 

elle 
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elle o pudeífe dividir, e repartir pelo anno nos dias, 
que a elle lhe pareceífe ; ficando gozando cada hum 
delles das mefmas franque~as , e privilegios, que 
lhe tinha outorgado para a feira dos oito dias • . Foy 
eíl:a merce feita eftando ElRey em Almeirim a 1; 
de Fevereiro do anno de 1528. Poífuia o Duqu~ 
as Dizimas do pefcado de Lisboa , como já diífe .. 
mos , e eraó da Coroa as de Riba-Tejo , pelo que 
~Procuradores Regios moveraó demanda ao Du
que f obre as pefcarias , que fuzia6 os barcos do Te
jo do limite de Santarem para baixo , de que obti· 
veraõ fentença contra o Duque , o qual della rece .. 
bia grande prejuizo ; porque naquelles l\lgares fe 
conluiavaó contra os direitos, que elle havia de ha· 
ver, na6 guardando os rendeiros o que fora julga
do , e fendo todas as ditas Dizimas juntas fuas, lhe 
naõ podia prejudicar a fentença ; e fuppoff:o pode· 
ria evitar os defcaminhos , teve por mais facil fa. 
zer com ElRcy huma troca , dandolhe mais do va. 
lor , que ellas rendiaõ , pelo que ElRey lhe cedeo 
as Dizimas novas do pefcado de Vill.a-Franca, P6-
vos , Caílanheira , Azambuja , 13enavente, Çamora 
Correa , Alcouchete , Alhos V edros , Lavradio, e 
Barreiro , de juro , e herdade para elle, e todos feus 
f uccelfores, da mefma forte , que tinha as Dizimas 
do pefcado de Lisboa , com todas as claufulas in· 
corporadas na dita Doaçaõ. Foy feita a Carta def. Prova num. 124 
te contrato em Lisboa por Fernaõ Alvares em 12 

de Fevereiro de 1)) o. Depois dif membrou o Du-
Tom. V. Aaaa ii que 
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que as Dizimas novas da Caílanheira, e Póvos, que 
renunciou a favor de D. Antonio de Attaide , Con
de da Caflanheira , V eador da Fazenda delRey , e 
do feu Confelho , Senhor das ditas Villas , que era 
grande valido do dito Rey , e com certas condi
ções ; as quaes duas Dizimas pedia a ElRey lhe fi
zeífe dellas Doaçaõ de juro para elle , e feus def
cendentes , com as mefmas liberdades , que elle Du .. 
que as tinha ; porém que fendo cafo , que em al
gum tempo fe acabaífe a linha dos defcendentes 
do Conde da Caílanheira , ou por qualquer outro 
incidente , as ditas Dizimas houveífem de tornar à 
Coroa, por elfe mefmo feito voltariaó ao Duque, 
e aos feus f ucceífores , que polfuiífem as de mais Di
zimas do pefcado , e que fem outra alguma folem
nidade mais, que a Doaçaõ , que tinha, pudellêm 
feus fucceífores meterfe de poífe defta tal renda , e 
gozalla como as de mais. Foy eíla Doaçaõ feita 
com o confentimento do Duque de Barcellos na 
Cidade de Evora por V afco Ribeiro a 8 dcJ unho 

P .. ~ de 15} 1 ; a qual ElRey approvou , e incorporou 
rova num. l1o-r h e fi 1 r.. 1 d' em uma arta com as me mas e au1u as , e con l• 

sões contheudas na do Duque , paífada em Lisboa 
a 11 de Agoílo do mefmo anno. Referimos algu
mas deftas merces f6mente para moíharmos , que 
no Reynado delRey D.Joa6 experimentou o Du
que D. J ayme toda aquella attençaõ , e amor , que 
no tempo delRey D. Manoel, que o eftimou com 
amor de filho, o que elle lhe fuube fempre merecer 

em 

oigitized byGoogle 



da Cafa 'Biai Portug. Liv. l'l. S S j 
em todo o tempo, e em toda a occafiaó , como te· 
mos vifto , porque era ornado de excellentes virtu· 
des. Para que fe veja a grande benignidade defte 
Principe , naó devo deixar em ftlencio o que refere 
Diogo de Couto. Tinha governado a lndia Lopo Couto Decad. 41iv. 6. 

Vaz de Sampayo, e voltou ao Reyno prezo, e ca· cap.7• e 8• 

pitulado ; pelo que foy ignominiofamente levado ao 
Caftello , e poílo em e{l.reita prizaõ com ordem , 
que o naó viífe nem fua mulher. Depois de pafiã. 
dos dous annos, mandou ElRey D.Joaó fo proce· 
delfe contra elle com todo o rigor da juíl:iça : o Du-
que de Bragança compadecido do miferavel eftado 
deG.e valerofo Fidalgo , em quem concorriaó gran· 
des partes, confeguio delRey , que o ouvilfe peífo. 
almente em hum daquelles dias ( coíl:ume entaõ dos 
Reys) em que hia ao fupremo Senado da Relaçaõ. 
Concedeolhe EIRey eíla graça, ouvindo-o fatisfa. 
zer aos cargos , que lhe davaõ , a que ref pondeo 
com huma larga oraçaó , que traz o mefmo Chro-
niíla com o mais , que paífou na fua prizaõ , que 
naó pertence ao noffo aífumpto , que he f ó moflrar 
a magnanimidade do coraçaõ do Duque , em quem 
os infelices achavaõ amparo, tendo nelle as virtu-
des afylo para a eílimaçaõ; pois na verdade foy 
Lopo Vaz de Sampayo digno da commiferaçaõ def. 
te Principe , porque era valerofo , conílante na juf-
tiça, rigorofo com os mal feitores, caA:o, cortez, 
e em quanto governou teve grande attençaó aos 
merecimentos dos Fidalgos , e a ter contentes os 

Sol-
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Soldados com a promptidaó das pagas , e entre par .. 
tes taõ etlimaveis, e obras, porque merecia louvor; 
fe malquiR:ou com todos pelas differenças com Pe
dro Mafcarenhas , em que fe houve com demafiada 
feveridade, que foy a cauía da f ua difgraça. 

Foy o Duque D. Jayme unico do nome en
tre os Duques da Sereniffima Cafa de Bragança, 
verdadeiramente grande em tudo , e feria ainda mais 
venerada a fua memoria , fe a naõ manchara com 
o fangue da Duqueza D. Leonor , preoccupado de 
hum ciume, ou da melancolia, que o empenhou nef. 
ta fatal dif graça , de forte , que pudera fer "contado 
por feliciffimo Principe fe nunca fe houvera cafado, 
como efcreveo hum .Author; porque era animado de 
Reaes efpiritos, e penfamentos de Principe; pio, e 
devoto, com inclinaçaõ notavel às coufas de Deos. 
EíHmou muito o eA:ado Religiofo. Era taõ benig..; 
no, que naturalmente fe fàzia amado, e tinha a con
diçaó branda por natureza. Aos feus V affa\los tra
tava fem elevaçaõ , eR:imando-os conforme as pef. 
foas , o que moff:rava na continuaçaõ das merces, 
com que os honrava. Dos Reys do feu tempo con
feguio, fobre a attençaõ, hum particular affeao, 
amor , e amizade, de forte , que naó diminuindo o 
feu refpeito , o eR:imaraõ tanto, como temos viíl:o. 
O Emperador Carlos V. a quem o Duque efcreveo 
na occaúaõ, que elle grande Monarcha palrou a 
Tunes ( pedindolhe noticia do fuccelfo , e dizendo
lhe o que {obre eíl:a expediçaõ lhe parecia , como 

quem 
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quem era taõ experimentado na guerra de Africa ) 
lhe refpondeo , moílrando na Carta feguintc o con
ceito , que fuzia . do valor , e da peífoa do Duque , e 
diz affim: 

,, Dom Carlos por la Divina clemencia Empe
" rador de Romanos , Auguíl:o Rey de Alemania, 
,, y de Caflilla , &e. 

;, Muy Inclito Duque Primo ; con vdtra letra 
,, de 1 J de J unio avemos holgado mucho como de 
,, perfona a quien tenemos por el valor , y calidad 
,, della, y por.la aficion que conofemos que nos te• 
,, neis , en la eíl:ima , que ella merece ; por muy cier· 
,, to tenemos todo lo que en ella dezis , y os damos 
,, muchas gradas por ello ; el f ubcefo deíl:e viaje ef:. 
,, crivimos a nueftro Embaxador , y el os dará ra
" zon dello de nueílra parte. N ueíl:ro Sefior lo à 
,, guiado como es menefter para el bien de la Crif. 
,, tianidad , y anfi efperamos que ferá en lo que mas 
,, fe ha de hazer; de Tunes a 12 de Julio de 15 3 2. 

Yo ELREY. 
No fobrcfcrito dizia: 

,, AI muy Inclito Duque de Bragança nuefiro 
,, Primo. 

Na guerra foy taõ valerofo o Duque, como 
prudente; na paz teve admiravel voto nas ma~erias 
de EA:ado , e grande zelo dos interelfes do Reyno: 
fumma independencia, e incomparavel amor às pef. 
foas dos Reys , com quem concorreo. Com fingu. 

lar 
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lar prudencia fe encaminhava fempre às mayores , e 
mais importantes acções , ou foíICm fuas , ou da 
utilidade da Republica ; e entre tantas virtudes , 
que lhe fizeraõ digno lugar no Templo da Fama, 
naõ foy menor nelle a da generofidade , que rnof. 
trou em todas as acções publicas , e na magnificen
cia , e grandeza do trato da f ua peff"oa , e Caía , · fa. 
zendo ver em tudo , que affim no fangue , como 
no trato, era Real a f ua peff"oa; pois quanto a idéa 
pode reprefentar para eff:e conhecimento ordenou 
de forte , que confeguio o univerfal refpeito, com 
que as gentes veneravaõ a fua Cafa. 

N aõ podemos deixar de entender, que no tem· 
po do Duque D. Fernando feu pay, cafado com 
huma irmãa da Rainha , feria igual o efplendor, à 
magnificencia, e ref peito , já praticado nos tempos 
antecedentes de feus anteceífores ; porém ainda que 
fe infere da familiaridade, e parentefco da Cafa Real, 
nap o achamos com tanta individuaçaõ expreífado, 

Rom. HiA:or. d~ Caía como no Duque D. Jayme. Tanto, que a eR:e 
de Bragança, Vida do p . . Ih fc n.. • D Eª 
Duque o. Jaymc. rmc1pe e oy ren1tu1do o ucado , e nados, 

ordenou a fua Caía à maneira de Real , aonde ha· 
via todos os officios com infignias pertencentes ao 
ferviço, como já tivera ó os feus predeceífores; for
mou huma guarda da fua peífoa de cem Alabardei
ros com feu Capitaõ , a que ajuntou Reys de Ar
mas , Arautos , e Palfavantes ( officios proprios da 
fua dignidade) ve{Udos com cotas , e maças de pra
ta , e nefla mefma f6rma na mefa , e Camera , era 

fervi· 
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fervida a fua Caía , como a Real. Em Villa-Viçofa, 
onde havia hum pequeno Caílello , o ennobreceo, 
edificando nelle hum Palacio, e fortificando-o quan
to o fabia fazer a arte naquelle tempo ; e f obre as 
obras , que lhe adiantou para a defenfa , o baff eceo 
das coufas precifas , e neJle poz huma caía de ar
mas , em que fe viaõ todas as que entaõ fe ufavaõ, 
com defpeza , curiofidade, e grandeza notavel. Po
rém todo e{le cuidado , que feguiraõ feus f ucceífo
res, veyo a perecer com a empreza delRey D. Se
baíliaõ nos campos de Africa , e com a entrada del
Rey D. Filippe neile Reyno ; porque os Duques 
naõ ferviaõ fó com as peífoas, mas com a defpeza 
da fua fazenda. He obra fua a Caía de campo , e 
Tapada da mef ma Villa , obrá digna deíl:e Princi· 
pe , com tres legoas de circuito murada , a qual 
ainda fe conferva na mefma fórma com grande nu
mero de caça grolfa, e miuda. A efta obra, a que 
deu principio o Duque , poz na perfeiçaó , cm que 
fe vê, feu neto o Duque D.Joaõ 1. do nome. Em 
Villa-Boim , duas legoas diilantes da Tapada, co
meçou outros bofques , cm que confervalfe caça; 
Em tudo era igualmente magnifico , e em tudo fe 
via grandez~ , e regularidade na fua Cafa , nas pe~ 
foas , e na familia , que trazia no feu ferviço. Na 
Cava1hariça tinha hum grande numero de excellen
tes , e generofos Cavallos , e huma quantidade de 
beA:as do ferviço; nos Jardins a confervaçaõ de di
verf os animaes de diffürentes caíl:as, e efpecies, que 

Tom.V. Bbbb fuf. 

, 
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fúff:entava f 6mente para o divertimento : de forte-, 
que nas etichetas, e na magnificenda , em pouco fe 
differençava a fua Caía da Real. N aõ eraõ f6 ef. 
tas obras fingulares as em que fe admiravaõ os eC; 
piritos do Duque , mas tambem no cuidado , com 
que fez reparar as Fortalezas, CaRellos·, e Palacios 
dos feus Eíl:ados, que com a fàtalidade da morte de 
feu pay palfaraõ alguns a diverf os dominios , e fo. 
raõ tratados com defcuido de quem lhes desfrutava 
a fazenda , e naó f 6 os reedificou , mas augmentou; 
porque como era Fronteiro môr das f uas terras , as 
quiz pôr· em eftado de fe poderem defender em qual· 
quer acontecimento. Edificou o Paço de ViJJa .. 
Viçofa , porque os Duques viviaõ no CafteJlo Ve .. 
lho, defde o tempo do Santo Condeftavel D. Nu
no , e neUe eíl:eve o Duque D. Jayme até o tempo, 
em que cafou. N elle aftiília a Senhora D. Ifabel 
fua mãy depois da difgraça do Duque D. Fernan• 
do feu marido ; porque &zendo ElRey D. J oaó 
merce deff:a Villa ao Senhor D. Manoel, Duque de 
:Béja, feu irmaõ, quiz que eA:a Princeza nella affiftif. 
fe, e a governaífe , e aqui refidio até que cafou fetr 
filho , e entaõ paífou a Lisboa para a companhia da 
Rainha D. Leonor fua irmãa, com intento de aca • 
bar a vida no MoA:eiro da Madre de Deos , que a 
Rainha edificara, onde ambas jazem. He o Paço 
obra magnifica, e verdadeiramente digna habitaçaó 
daquelles Principes. Deulhe principio no anno de 
1501. Mandou levantar ao Santo Condeflavel D. 

Nuno 
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Nuno a fepulcura, em que hoje jaz ·na Capella môr 
do Mofteiro do Carmo de Lisboa , tirando as vene .. 
raveis cinzas daquelle Heroe da fepultura raza , em 
que a fua humildade fe mandara enterrar. No Mof. 
teiro de Santo Agotlinho de Villa-Viçoía do feu 
Padroado edificou a Capella para o enterro dos Se
nhores da Cafa de Bragança , e para ella fez trasla• 
dar os oífos dos Duques feu pay , e avô , e outros 
Senhores da fua Familia, onde em foberbos maufo
leos defcançaõ em companhia dos feus fucceífores 
até o Duque D. Theodofio II. que para efre lugar, 
por ordem do Senhor Rey D. Pedro II. fe ajunta· 
raõ os depofitos .dos oífos de outros Principes , que 
effavaõ em outras partes. No mefmo Motleiro hc 
obra fua o Clauíl:ro 1 e quafi todas as officinas delle. 
EA:e Mofteiro de Santo Agoftinho , que pelos an• Puri~c:içaõ Chron.d~ 

• Ercmn.dc Santo Agol
DOS de 1 } 66 o Santo Condeíl:avel D. Nuno havia tinho, pari. J. lib. 6. 

reedificado , e melhorado muito , . fiizendo de novo tir. 6• §.a. 

a Capella môr , aonde na chave da abobada fe vê o 
Efcudo das fuas Armas , eíl:imou muito o Duque 
D.Jayme; e como por natural indinaçaó foy devo• 
to , era muy zelofo da Obrervancia Regular defte 
Convento, e tinha grande trato com os Religiofos, 
que defejava ver perfeitos em tudo. A eíle fim im-
petrou do Geral da Ordem Fr. Egidio Viterbi no 
aMo de 1J1 o huma licença , que parece naó tem 
exemplo nas Familias Religiofas ; e foy, que o Du. 
que a feu arbítrio pudefiC · fiizer Prior do tal Mof. 
teiro qualquer Religiofo da mefma Provinda , que 

Tom.V. Bbbbü lhe 
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lhe pareceífe , e privallo, depondo-o do cargo quan
do entenddfe ler neceífario , nomeando outro em 
feu lugar ; de maneira , que elle neff:e Moff:eiro ti
nha todo o poder do Geral , e nenhum Prelado da 
.Província tinha poder na eleiçaõ , ou depoftçaõ do 
Prior, íenaó o Duque , e com alguma limitaçaõ, 

Pi~ ChroDica, §·>· que refere a Chronica defta Ordem , que naõ iJno 
porta ao que relatamos ; porque della coníla , que 
o Geral Fr. Gabriel Veneto confirmara eíl:a graça, 
e lhe concederaõ , que os Priores foífem immedia
tos aos Geraes , fem f ogeiçaó alguma aos Provin
daes da Provinda , e deíl:e modo diz o Padre Fr. 
Antonio da Purificaçaõ, Chronit\a dcila Provinda, 

· que durara o governo defla Cafa paciôcament:e até 
o anno de 1S2; , chamando-fe os Prelados della in
diff:inél:amente Priores , ou Vigari<>s Gcracs. De
pois fe modificou eíl:a graça , pondo-f e f ó no arl>i~ 
trio , e approvaçaó do Duque a eleiçaõ do Provin-

Prova num. 126. cial , como refere o dito Chronifta. No Cartorio 
da Sereniffima Caíà de Bragança achey huma Carta 
do me6no Geral Fr. Gabriel Veneto pafiàda em 
Roma a 17 de Outubro de 1s20, em que dá ao 
Duque toda ·a f ua authoridade neile Moíl:eiro de 
Villa-Viçofa. O Papa Clemente VII. por hum 
Breve confirma eff:a Carta ; de forte , que no cafo, 
que a revogaffe o Geral , ficaíle em feu vigor , por 
fatisfazcr ao Duque, e à inílancia delRey D. Joaó, 
que pelo feu Embaixador D. Martinho de Portu
gal lho mandara recomendar , e fallando com o Du· 

'lue, 
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que, diz·: ·Tuis in /zaç parte fupplicationibus inclina· 
ti, necnon col!fideratione c/zari/fimi in Chri/lo fi/ii no!" 
/lri J oannis Portugalli"1, t7 .A.lgarbiorum Regis I /. 
Jl!flri~ , nohis tam per ejus litteras, quam etiam per 
dr1eélum filium Martinum à Portugallia eju9 N epotem, 
~pro eo apud nos , t7 Sedem Apo/lolicam Oratorem , 

Juper /zoç humiliter fapplicantis , ut conceflionibus príC· 
diélis juxta diéfarum de/üper conjeélarum litterarum 
continentiam , '9" tenorem uti, t7 potiri , ac in eifden~ 
litteris contenta , etiamji ili~ per pr,efatum Gahrie .. 
/em Gen&ralem revocat"1 fuijfent , exercere, f7 exequi 
libere , f7 licite va/eas in omnibus , (j" per omnia , per
inde acfi conceffeunes ipf "1, feu i/larum po/lçrior ,ji for· 

Jan per diélum Galtrielem Gelferalem revocot"1 fuif.. 
/ent, minime revocat~ fai/}ent; authoritate Apo/lolica 
unore priC/entium indulgemus , ac potiori pro cautela 
fimilem authoritatem tihi admodum , (j" Àpojlolic"1 
.Sedi& beneplacitum d~ novo concedimus; diélasque con. 
cefliones, li for:fan illte per diélum Gabrielem Genera
Jem revocat~ fuijfeot, · adverfus lzujef modi revocatio. 
nem, ac inpriltinum, t:I antiquum, i11 quo ante eandem 
revocationem quomodolibet exi/lehant ,fiatum, ac di
éfum heneplacitum rellituimus , reponimus , f7 plena· 
rie reintegramus , ac rellitutas , repofitas, reintegras 
e/fe exillere, cJ tibifaffeagari, /icque ah omnibus cen. 

firi dehere decernimus , non ob/1.antihus pr"1mi/lis , ac 
Conllitutionibus, de. Datis Rome in Arce Sanéli 
Angeli fub A.nnulo P ifcatoris die prr ma J uli i, millefi· 
mo qui11ge11tef11110 vice/imo /;ptimo, ·Po11ti#.cat11s 110/lri 

anno 
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anno quarto. O Chroniffa dos Eremitas parece , 
que naõ teve .noticia deíl:e Breve, porque naõ faz 
delle mençaõ , pois fendo pafiàdo no· anno de 1S27: 
fe vê, que muito além do armo de 1 J2J teve o g~ 
vemo deíle Moíl:efro , e me perfuado duraria toda 
a vida do Duque , que com muito cuidado tratou 
da reforma defte Mo8:eiro , e dos mais do feu Pa
droado. Da Chronica da Ordem coníb , que era 
nelle tradiça6, que o Duque o frequentava muito, 
e quando lhe parecia · mandava tanger _a Capitulo, 
e juntos os Religiofos todos com o feu Prelado t 
elle os exhortava , louvando huns , e reprehenden
do outros , conforme entendia era conveniente à 
Regular Obfervancia ; e por naõ fe fatisfazer da 
equidade do governo de alguns Priores , nomeou 
outros, na fórma do que fica dito. Paífava à En
fermaria a viíitar os enfermos, que da fua Caía man' 
dava prover de todos os regalos , . que podiaõ defe .. 
jar, até que recobravaõ a faude. Favoreceo mui. 
to o Molleiro de Santa Cruz de Rdigiofas do mef. 
mo Iníl:ituto do Grande Padre Santo Agoff:inho, 
dandolhe entre outras efmolas a com que compraf
fem o íitio, que hoje tem. Aos Religiofos de S. 
Jeronymo, que viviaõ em grande obfervancia, deu 
com confentimento delRey D. Joaõ o III. e au. 
thoridade do Papa Clemente VII. aos 27 de Janei· 
ro de 152 8 o antigo Mofleiro dedicado à nolfa in· 
clyta Portugueza Santa Marina , chamado vulgar· 
mente da Coita junto -a Guimarães, que havia fida 

· funda· 
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fundado pela Rainha D.Ma&lda ·no anno de 11 $4, 
e habitado quatrocentos annos pelos Conegos~e-
grantes de Santo Agoff:inho. O ChroniA:a defla Sa. Chronir. dos. Con,gos 

grada Familia referindo a mudan~a deíl:e Moíl:ei- Regrames' ltv. 6.cap. 
. ' 'J 1 '· ro dafua Rdigiaõ para a de S.Jeronymo, diz, que 

ElRey D. Joaó o Ili. o dera em Commenda ao Du. 
que D.Jayme, e que elle com confirmaçaõ do Pa
pa o dera à Religia6 de S. J eronymo: o motivo por· 
que elle paífou ao poder do Duque, na6 o puciemos 
averiguar; mas que folfe em Commenda annexa a 
alguma Ordem, naó p6de fer, porque he certo, 
que nenhum dos Duques de Bragança teve em tem· 
po algum Commenda, como adiante diremos. Aos 
Religiofos Eremitas da Serra de Ofià , que fendo 
muy pobres eflimava muito, foccorreo fcmpre com 
largas cfmolas , o que fazia em 4todas as partes dos 
feus Eflados às Familias Religiofas. Teve grande 
compaixa6 dos pobres , virtude , que nelle luzio 
com fingularidade , e affim eraõ immenfas as efmo• 
las ; e coflumava dizer , que cm quanto naó as fize• 
ra era pobre , e depois que as dera, era rico , allu .. 
dindo ao tempo, em que naõ entrara de poífe dos 
feus Eílados. De huma Carta , que vi fua para o 
feu Ef mo ler , fe conhece a fumma charidade deff:e 
Principe , e o cuidado·, que tinha em f occorrer o 
proximo. Eftava o Duque fóra de Villa-Viçofa t 
onde ficara o Ef moler , e lhe efcreveo dizendo, que 
fe admirava , que tendo pafiãdo dous mezes da fua 
aufencia , e naõ lhe tendo ficado mais , que fcifcen· 

tos 
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tos mil reis para efmolas , elle lhe naõ pedira or
dem para mais dinheiro , de que fe vê a largueza, 
com que as fazia, e o conceito , que fazia do Ef. 
moler. A ef:le . fim referirey hum cafo , que fuc· 
cedeo ao Duque. Recolhia-fe hum dia já perto da 

, noite do Campo de V eiros , onde tinha andado à 
caça, para Villa-Viçofa: ouvio gemc;r hum homem 
ao pê de huma arvore , e mandando-o . bufcar , lhe 
perguntou quem era, e o que tinha ? Elle lhe ref: 
pondeo, que era hum pobre, que vivia na vifinhan· 
ça daquelle campo , e fabendo que Sua Senhoria 
havia paífar por aquelle fitio, o eftava efperando, 
por lhe haverem dito, que &zia muitas efmolas. 
O Duque fem outra iníl:ancia lhe dilfe, que apa· 
raae o chapeo' e tirando de huma bolfa grande, 
que coíl:umava trazer no cinto, lhe lançou no cha
peo a maõ cheya de dinheiro , perguntandolhe fe 
queria mais, a que o pobre naõ refpondeo palavra, 
e do feu filencio inferindo o Duque a fua miferia , 
tornou a encher a maó , e lhe lançou mais dinheiro, 
e pergun.tandolhe o mefmo , a que o pobre fe cala· 
va. Detl:e modo defpejóu o Duque a bolfa; e ven
do que durava o filencio no pobre, pedio o Duque 

1 mais dinheiro a hum criado, que lho coílumava tra• 
zer quando fahia ao campo, e tantas vezes deitou 
a punhados no chapeo do homem , que vendo cílc 
já a mayor parte da copa cheya, lhe dilfe : SenlUJr, 
baila , naõ quero mais ; e o Duque com graça : Loa.· 
vado feja Deos , 9ue vos JarteJ de din!zeiro ~ ~ mando11 

a hum 
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a hum criado feu de cavallo , que o levaíle a V ey
ros por fer já noite , e o entregaífe ao Juiz , e que 
da fua parte lhe recomendava , que o mandalfe pór ~ ; 
com fegurança em fua cafa. Eff:e cafo , em que tan· ,,,_ / ) 
to luzio a piedade , como o generofo coraçaõ da· 
quelle grande Duque (quando naó tiveramos tan· 
tos tefremunhos da fua generofidade , e Religiaõ) 
baíl:ava f ómente para formar hum a idéa das fuas vir· 
tudes. Em tudQ foy grande ; pelo que à fua benig· 
nidade feraõ eterna~ente gratos os moradores da 
fua Villa de Barcellos por livrallos da injuriofa fer· 

, vidaõ, em que havia largos annos eRavaõ, deman· 
darem todos os an111os à Villa de Guimarães dous 
Vereadores em traje vil, e ridiculo a varrer a Pra· 
ça , e Açougues , o que cumpriaõ em certas fe{l:i. 
vidades do anno , ao que o Duque generofamente 
acudio , e os livrou por hum contrato, que cele
brou com os de Guimarães, pelo qual fez tirar do 
Termo de Barcellos asFreguefias de Cunha, e Rlty:· 
lhe , as quaes fe uniraõ ao Termo de Guimarães , 
para que os moradores deR:as Freguefias cumprif
fem com a dura obrigaçaõ daquelle extraordinario 
reconhecimento da f ua fervidaõ , a qual ainda hoje 
dura ; naõ querendo o Duque , que nos moradores 
de Barcellos fc perpetuaífe huma injuria, que o tem· 
po , naõ fem efcandalo, naõ tem acabado de extin
guir. A Capella , em que affiff ia aos Officios Divi ... 
nos , que feus , anteceífores fempre tiveraõ , fez e11e 
magnifica na obra , que começou do feu Palacio de 

Tom.V. Cccc Villa-
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Villa-Viçofa com tribuna para a fua peífoa , fen .. 
do fervida em tudo pela eticheta da Real. Fez
lhe Clauftro para as ProcHfoens nos dias, que apon
ta o Ceremonial Romano, ou a particular devo· 
ça6 : nella accrefcentou os Capellães para rezarem 

Prova num. 127• no Coro, por Breve do Papa Julio II. paffado em 
Rom;i a 10 deJunho do anno de 1505. Determi
nou Cantores para a M ufica , e inflrumentos , af
finando a todos ordenados em cenas rendas , que 
applicou para a fua fubfiflcncia. Era por natural 
inclin,aça6 devoto, e curiof o de ver as ceremonias; 
e affiín na fua Capdla fe celebravaõ , e fazia6 os 
Officios com pompa, e grandeza notavel. Dotou· 
lhe muitas peças de prata , e ouro , riquiffimos or
namentos , e tudo o que podia fer necelfario para 
a oílentaçaõ , que depois com o tempo adiantara6 
com taõ fingular liberalidade leus fuccefi"ores, que 
podia competir com as mais celebres , como vere· 
mos ciuando delles tratarmos. He de refleilir, que 

~ ·· 

... 
• \ 

' 

11aõ . houve coufa , em que naõ deixalfe efle Princi· 
pe da grandeza do feu animo illuí:lre memoria; por
que fe deve ponderar o modo , com que entrou na 
fua Cafa , fem mais apparato , que a fua pdfoa, 
porque na difgraça da morte do Duque feu pay 
ficou abandonada, e naõ houve coufa , <JUe na6 pe· 
receífe naquelle futal eíl:rago ; e affim caufa admira· 
ça6 o ver quanto a augmentou no que temos refe-
rido , e a1ém diA:o a riqueza , que deixou a feu fi. 
lho em fingulares peças de prata dourada , de que 

ainda 
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ainda parece fe confervaó muitas no Thefouro def.. 
ta Sereniffima ~afa , a grande quantidade de prata 
da Mantearia , e ferviço da mefa , e Palacio , as ta• 
peçarias , . e mais· ornatos preciofos , e magnificas , 
que verificaõ por demonftraçaõ evidente o poder, 
e grandeza da Caía , e a prudencia, com que o Du· 
que adminiílrou as f uas groffas rendas por ef paço de 
trinta e feis annos : e para fe conhecer as cxceffivas 
fommas , que gaíl:ou , fe deve fazer memoria das 
defpezas, que fez na ConquHla de Azamor, e guer
ra de Africa , os notaveis apparatos nas conduções , 
e entregas das Rainhas, e outras muitas funções 
Reaes , que concorreraõ no feu tempo ; a defpeza 1 

que em anno e meyo fez tendo por hofpedes ao Du· 
que de Medina Sidonia, e o Conde de Urenha D. 
Pedro Giraõ feus cunhados ; os edificios , que de 
novo levantou, os que reedificou , e outras muitas 
obras , que todas faõ teílemunhas dos grandes the· 

·. {ouros , que difpendeo , e da magnanimidade do 
feu grande coraçaõ , taõ generof o, como benigno. 
Deíla forte foy o Duque D. Jayme taõ univerfal. 
mente bem quHlo 1 como amado dos Fidalgos , e 
Senhores da Corte , porque todos nelle achavaõ 
hum tal acolhimento , e huma fuavidade no trato , 
que attrahia a fi ainda aquelles , que por mais cur
tos fe retiravaõ detidos fómente do refpeito; porém 
elle os fàcilitava com tal modo no fullar , que os 
deixava obrigados , tendo por maxima abominavel 
nos Principes, e grandes Senhores pcrtenderem to· 

Tom, V. Cccc ii das 
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das as honras fómem:e para fi , fem correfponden. 
eia, nem affabilid~de, com a qual, fem que fe dimi .. 
núa o refpeito, . fe confegue nos grandes a atcençaó, 
e aura popular na plebe , e entre huns , . e outros 
bom nome, confervando por dle modo a memoria, 
e paliàndo depois à tradiçaõ das gentes a fama das 
fuas virtudes. Amou a ju{liça , e a razaõ , ctüman .. 
do tanto os.merecimentos dos grandes homens, que 
fe fazia parcial, e procurador de remuneraçaõ para 
com ElRey. Succedeo , que o grande D. V afco 
da Gama, Almirante da lndia, juf\amente fentido, 
fe queixava da curta remuneraçaõ dos feus, que eraó 
muy relevantes ferviços; conheceo o.Duque ajuff:i
ça, e a razao, que D. V aíco tinha para efperar, que 
EIRey o mandaífe cubrir, fazendolhe merce do ti-

- tulo de Conde: fallou a ElRey fobre ella materia, 
fem fer rogado, nem perfuadido mais, que dos grau .. 
des merecimentos daquelle Heroe, defejando vell() 
premiado , e a EI Rey a gratidaõ, que corref pondef. 
fe à fatisfaçaõ do feu grande ferviço , e fizeífe ain.._ 
da mais gloriofa a fua memoria. A eR:e fim facili· 
tou vender a D. Vafco as fuas Villas da Vidiguei
ra, e Villa de Frades, para que EIRey lhe déífc 
o titulo de Conde da primeira. Deffa forte conci· 
liava o Duque D. J ayme hum notavel refpeito na 
Corte, porque nelle achavaõ as peífoas, e os mere
cimentos valedor , fem foborno da lif onja ; e affim 
era cortejado , e attendido dos grandes Senhores , e 
da nobreza quando fe valiaó da fua interceífaõ , e. 

outras 
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outras vezes inculcava as peífoas para os lugares,. 
porque os defejava dignamente occupados, e a Re
publica bem fervida. N aõ houve virtude , que naõ 
exercelfe com magnanimidade. A fua Cafa era fer
vida por muy illuíl:res Fidalgos. No feu tempo lhe 
affiflio D. Aleixo de Menezes, filho do 1. Conde· 
de Cantanhede, depois Ayo delRey D. Sebatlia6, 
hum dos V aroens grandes daquella idade em luga· 
res , e merecimentos. D. J oa6 de Eça , Alcaide 
mór de Villa-Viçofa, filho de D. :Fernando de Eça, 
que já fervira a Cafa de Bragança , e era neto do In
fante D.Joaõ, e de fua mulher D. Maria Telles ,. 
filho delRey D. Pedro 1. Martim Affonfo de Sou
fa , Senhor de Alcoentre , que depois de fervir o. 
Duque, fervio o Príncipe D. J oa6, e foy Governa. 
dor da India, como diílêmos , e outros Fidalgos de 
grande qualidade , que tiveraõ officios na fua Sere
niffima Cafa. Eíl.a foy a mayor differença, que ella 
fez a todas as mais da Europa, porque fe fugeitava 
o brio da N aça6 Portugueza a fervilla pela feme· 
Jhança, que tinha com a Real, porque nella fe ex
crcitava6 todos os officios , que coflumaõ ter naõ 
f 6 os Infantes , mas com pequena mudança a Caía 
Real , naó fe conhecendo diffi:rença no trato, nem 
no modo do ferviço' e f ó fe diverfificava na quali
dade das peíroas. Referiremos outra naõ menor 
prerogativa deíl:a ~rande Caía , qual foy conferir a 
nobreza, fuzendo Fidalgos da fua Cafa. He certo, 
que a origem de crear nobres, e conferir a nobreza , 

foy 
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$ 7 2 Bifloria qenealogica 
foy fempre attributo da Regalia, exercitada f6men· 
te pelo Soberano. Depois o permittira6 os Reys 
aos Prindpes herdeiros , e aos Infilntes , os quaes 
podia ó crear Fidalgos da f ua Cafa, e EIRey depois 
os confirmava na Real , fervindo-fe dclles na metma 
graduaçaõ de feus f6ros. Dizem alguns , que a Ca
fa de Bragança confeguio etla alta prerogativa de
pois, que o Duque D. Jayme foy jurado Principe 
herdeiro do Reyno ; porém he mais antiga , por
que no tc:mpo de feus predeceífores fe achaõ Fidal· 
gos, que lograraõ etla honra. Tinha ó os Duques 
de Bragança a mefma ordem de conferir , e regular 
a nobreza da fua Cafa , na mefma furma , que fe 
praticava na Real, pois fendo o primeiro gráo da 
nobreza da primeira ordem o foro de Moço Fidal· 
go com certa quantia , que fe chama moradia : da 
mefma maneira paílàvaó os Duques de Bragança os 
feus Alvarás , a que fe feguiaõ os accref ccntamen· 
tos de os pallàr por outro Alvará a Fidalgos Efcu
deiros , e ultimamente a Fidalgos Cavalleiros. . Efle 
foro , que por graos fe augmenta , e he da primeira 
nobreza do Reyno , davaõ os Duques de Bragan· 
ça pelos feus Alvarás , que os Reys approvavaô, 
recebendo-9s muitas vezes na Caía Real na mefma 
erdem do foro. Da fegunda ordem da nobreza , 
que começando em Efcudeiro Fidalgo , paffa a Mo· 
ço da Camera , e etle a Cavalleiro Fidalgo, com as 
fuas moradias , e accrefcentamentos determinados, 
fe paílàvaõ tambem Alvarás, guardando-fe o mef. 

mo 
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mo etlylo, e com as mefmas moradias, que os da 
Caía Real, e neff:a conformidade eraõ mantidos nos 
privilegios, e prerogativas concedidas aos ditos f6-
ros na ordem , em que cada hum os gozava. 

Era o Duque taõ curiofo dos exercicios mili· 
tares , como do jogo das armas , e do manejo dos 
cavallos , para o que entertinha ·no feu ferviço os 
homens mais eminentes , que havia na Arte de Ca
val1aria. F oy déíl.ro em huma , e outra feUa , fazen· 
do entaó commum o exercido de entre ambas , 
porque até. aquelle tempo em Portugal fe naõ pra. 
ticava mais que a fella gineta ;- e como o Duque fe 
havia creado na Corte delRey D. Fernando, e re· 
paraílê , que para toda a guerra ufavaõ da brida, a 
introduzio , trazendo para eílas , e outras curioíida· 
des homens iníignes de toda a parte, que mantinha 
contentes , para que na fua Caía fe praticaífe tudo 
o que era de efl:imaçaõ nos mais R eynos de Eu
ropa. No veR:ir foy polido , goílando clos trajes , 
que introduzia a novidade na moda ;· e affim os fazia 
praticar com decencia notavel , imitando affim o 
goflo delRey D. Manoel , que tambem foy íingu· 
Tarmente polido no veftir. Finalmente em tudo foy 
magnifico : eíHmou a M uíica com propenfaõ , e af. 
fim teve efcolhida Capella, compofla de grande nu
mero de Muíicos , e de todo o genero de inflru· 
meatos, que lhe fervia de grande a1ivio na malanco · 
lia, de-que era preoccupado ; e affim nas jornadas 
marchava com Mu fi cos , mais por fatisfaçaõ , do 
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que por authoridade. Defta fone regulou as acções 
da fua vida no Politico , Militar , e Civil , com que 
conciliando a vontade nos homens , fe augmentava 
o ref peito ; e fendo efle nos Principes indif penfavel, 
e nos grandes Senhores , . deve fer adquirido pelas 
virtudes , pela affabilidade no trato , pelas merces, 
e pela generoíidade , com que affim fe dit\inguem 
dos de mais homens, que a morte vem a igualar no 
commum tributo de haverem nafcido. Reconhe· 
ceo iíl:o tanto o Duque D.Jayme, que no feu Tef.. 
tamento ordena feja enterrado fem pompa , e da 
mef ma forte, que qualquer pobre, dizendo : E quan• 

Prova num. iiS. do levarem meu corpo a enterrar fira de noite os Con· 
.frades da Mjfericordia nas avidas da mifma Mi/Cri· 
cordia como /evatJ qualquer pobre homem .Jem mais t"'" 
chas , nem mais cirios , nem mais C lerizia, nem Re· 
ligiozos do que foem fazer a qualquer pohre pois na· 
que/la hora na'Ó lza diferença emnenlzuma peffoa. Nef.: 
tas palavras fe vê a piedade , e Religia6 Chrií\ãa 
deíl:e Principe , que ordenando outras coufas per
tencentes à confervaçaõ , e boa harmonia do eí\ado 
da fua Caía , dos intereífes da Duqueza D. Joanna, 
e de feus filhos, iní\itue da fua terça hum Morga· 
do , para que fe uniífe aos mais da Caía ; e encom
mendando a boa corref pondencia , e amizade entre 
todos feus filhos , e outras ma terias tocantes à f ua 
confciencia , acabou o feu Teflamento, que foy fci· 
to em 21 de Dezembro de 1 j J o , o qual naõ pode 
affinar , e o mandou fazer por Ruy Vaz Pinto; 

devia 
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devia de eflar com doença muy grave, de que ce(• 
tamente naõ fa]eceo , porque depois viveo quafi 
dous annos , e morreo o Duque em Villa-'\"'içoiã 
a 20 de Setembro de 15J2. A f ua morte, para que 
em nada defigualaífe à eftimaçaõ da fua vida , hon· 
rou com a fua prefença EIRey D. J oaõ o III. paf
fando da fua Corte ( entaõ em Evora ) a Villa-Vi
çofa, affento da dos Duques, aonde como paren·te, 
amigo , e Principe humaniffimo vifitou ao Duque 
D. Theodofio, 1. do nome, como adiante refe-

. riremos. Jaz na Capella Ducal da dita Vil1a, no 
enterro de feus Predecelfores , onde obfetvando-fe 
o que ordenou no feu Teftamento , que lhe naõ 
puzeffem mais Epitafio , que o {eu nome , tem o 
letreiro feguinte : 

.Aqui j a{_ 'D. f ayme o JY. Vuque de 
'Br aganf a; faleceo aqui a XX. de Se
tembro de M. 'D. XXXII. 

Cafou no anno de l ;02 com a Duqueza D. 
Leonor de Mendoça , e parece foy fatal o deíl:ino 
defla voda , que o Duque tanto recufou, e aceitou 
violentando o feu genio, fómente por obediencia, 
como já temos referido. Finalmente fe effeituou, 
e tendo já filhos , e havendo annos, que durava eC: 
ta unia ó, preoccupado de alguma f uggeffaõ diabo
lica, lhe tirou violentamente a vida a 2 de N ovem
bro . do anno de 15 12. O Duque , como já dilfe-
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mos , foy fugeito à. ~lancolia ; neR:e temperamen
to fe introduz facilmente o ciume, e em eípecial nos 
que faó delicados nas materias da honra. T ambem 
as fuggefloens diabolicas por permiffaõ Divina per
feguem aos bons Chriftãos, como o Duque o era , 
e procurou moftrar , como logo veremos , no ma
yor exceffo da fua paixaõ. Examinou como hon
rado, creo como dofo , e executou como malancoli
co ; e querendo difculpar taõ injuíl:o caf o, fez de
pois tirar huma inquiriçaõ , e devaça da morte da 
Duqueza pelo Bacharel Gafpar Lopes, Ouvidor da 
fua Cafa; eJoaõ Alvares Mouro, Jui2 ordinario de 
Villa-Viçofa , em que as teílemunhas naõ podiaó 
ter legalidade , por ferem todas da familia , e obri
gaçaõ do Duque , naõ fervindo as informações deRe 
cafo mais , que moílrar huma affeélada juffi6caçaõ; 
porque nao podem deíl:ruir a fama , e confi:ante 
opiniaõ da innocencia , humas difculpas , que laiü· 
maó, e fazem ·mais fentida cfia tragedia. Foy o 
motivo deAe injuílo ciume Antonio Alcaforado, 
1\-Ioço Fidalgo de poucos annos , que ainda naõ 
cingia efpada , filho de Affonfo Pires Alcaforado , 
que na Cafa do Duque tinha o mefmo foro de Mo· 
ço Fidalgo , e fervia no Paço do Duque, e a quem 
a Duqueza tinha moílrado. eílimar em algumas oc· 
cafioens, com que augmentando-fe os falfos indi
cios, chegaraõ ao ponto da mayor fatalidade. N aó 
quiz o Duque fer o executor da fua morte , e affim 
mandou chamar a Lopo Garcia'· feu Capellaõ , pa~ 

ra 

oigitized by Google 



Ja Cafa :Real Portug. Liv. Pl. S 77 
ra o confelTar, e depois por hum negro com hum 
manchil da cofinha lhe foy cortada a cabeça. A Du· 
queza, que ignorava o que fe palrava, ouvindo hum 
grande ruido , aífuflada do eftrondo foy em hufca 
de feus filhos, e fobre a cama , em que elles eflavaõ, 
a achou o Duque , e vendo-a , voltou , e mandou 
entrar o Capellaõ para a confelfar, e tendo-o feito, 
entrou o Duque , a quem a Duqueza animofamen· 
te perguntou , porque a queria matar? E dizen· · 
dolhe o Duque, porque lhe fora traidora , ella lhe 
refpondeo: nem eu f ou traidora, nem meus av6s o 
fora o nunca ; e com outras muitas razoens lhe dif
putou a accufaçaõ com tanta conffancia , que o 
Duque fe deu quafi por convencido , e das perfua• · 
foens do Capellaõ, que clamava pela fua innocen
cia; e fahindo da cafa o perfuadio hum criado cha
mado Pedro Vaz , a que voltaífe , o que com effei
to fez o Duque, e fendo o executor da morte, com 
cinco feridas lhe tirou a vida. 

As memorias antigas , e modernas uniforme
mente affirmaó , que morrera innocente , fem que 
fe lea huma , que diga o contrario. A Senhora D. 
Ifabel , mãy do Duque, achamos, que fentira com· 
extremo a f ua morte , dizendo , que a dif graça da 
Duqueza f uccedera por ella naõ eA:ar na fua ·com
panhia , e com expreff"oens muy la{Umadas moflrou 
o quanto a effimava. TrHlaõ Guedes de Q.ueiroz, 
de quem fizemos mençaõ no A pparato defta Obra, 
e que foy muy verfado na HHloria, do qual fe affir· 

Tom.V. Dddd ii ma, 
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ma , f1Ue efcrevera a da Sereniffima Caía de Bragau. 
'lª , qtie fuppomos fe perderia., porque fazendo baG 
tante diligencia a naõ defcubrimos, delle tcoho hum 
N obiliario original efcrito da f ua propria letra , on
de tratando dos Duques de· Bragança, e chegando 
a reta-ir eile cafo , -diz ae palavras feguintes : E por 
morte de/la muUzer , 'lue e//e ·matou .fam culpa , por 
&iWMt, que dei/a teve &om "1mt .fau Moço Fidalgo, ff ç. 

e dando o motivo da morte., diz: A.caufa do ciume, 
com que ek Du'lue D. Jayme matOfl 11 D11q11e1A 1 
fua primeira t11llláer.,foy, 'fl# Átnle11tlo tla"1 algumM 
joyas à Dupe'Ztl , deu e/la liuma dai 'l"t llze lravia dd· 
d1, a huma Dama do P tlf",. a qual era gaJanteoJa .. 
INn M ~o Fidalgo do rMfm1 Dll'lue ; e C()lllO a ·Dc
ma déffe a joya ao (iu amante , e o Dllf/'M /luz 11ij/e no 
oliapeo ; perguntou à DuqU4U por eUa , que ptJr llid 
parecer, que o Duque fofr~ mtú, 9u. ella a hauvef.. 
/e dado à Dama , lhe ro/faonáltJ, 9ue em /eu poder a ti• 
nlia com as demais: mas. o DUIJue ellimulatlo do aumc 
havia foito a pergunta , lóe psdio , que /luz mo)r'!lfo , 
porém naó-1/za moltrando, corrfirmou fua tuneraria juf. 
peita , e matou a innocente Matrona, cujo /àngue Ji. 
um , que ainda hoje li v~ no Paço de Villa-Viç#z. 
E/lá fepultada e/la Princeza no M o/teiro ele M ontu 
Claros dos Eremitáes áe S. Paulo da Serra "4 Ofa. 
Efta memoria efcrita por hum homem de juizo , e 
de grandes noticias , foy copiada de outra ef crita 
em tempo muito anterior àquelle , em que vivco 
Ttiílaõ Guedes ; porque os oiros da Duqueza toraó 

uas\a.· 
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trasladados do Mofleiro de Montes Claros para Vil· 
la-Viçofa no anno de 1590, tempo, que clle naõ 
podia alcançar para efcrever, que eR:avaõ em Mon• 
tes Claros ; · pólS faleceo no anno de 1696, tendo 
paffàdo cento · e fois annos , que havia6 fido trasJa. 
dados , fem fe contarem os que elle havia precifa· 
mente ter para fe achar em idade de compor , de ~ 
que fe tira o quam antiga he aquella memoria. Em 
outra differente achey fer tambem o trato de An· -
tonio Alcaforado com hum a criada da Duqueza, e 
que eae fura o motivo , de que naf cera a f ua infeli
cidade. Havia aquella facilitado fallarlhe de noite 
em huma janella , que cabia do Paço para o Jardim, 

~ onde fe faziaõ obras , e eftavaõ abertos os muros , 
de forte, que a pouca prudencia arraR:rada da dcfor
denada paixaõ do feu amor , entenderaõ , que tudo 
era proporcionado para feguirem fem perigo o feu 
fim, como quem ig~orava fe pudeífe perceber o feu 
trato: mas como o Duque ardia em ciumes, . havia 
ordenado a algumas pelfoas , que obfervaífem de 
dia, e de noite a Antonio Alcaforado; elles o fize
raõ , e vendo, que entrava no Jardim por huma ja
nella do Paço , avifaraõ ao Duque , e fendo acha· 
do fora morto. De forte , que com mais, ou me~ 
nos circuní\ancias ' o motivo da infelicidade da Du
queza fora6 os amores de Antonio Alcaforado 
com huma Dama fua ; porém o modo da execu. 
çaõ foy na f6rma, que ·acima fica referido. Porque 
tanto , que Antonio Alcaforado . entrou pela janel· 

la, 
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la , os que o vigiava6 dentro no mefmo Jardim, av~ 
faraó ao Duque, o qual fem dilaçaõ palfou ao quar· 
to da Duqueza , e batendo rijamente , forçou a por-

. ta: conhecendo Antonio Alcaforado o perigo no 
eA:rondo , pertendeo fahir pela janella ; porém os 
que o guardavaõ lho impediraõ com armas, de for
te, que naõ podia fahir, fenaõ pelas pontas das lan
ças, e chuços: entrou o Duque, e o achou naquel· 
la caía , elle f e poz de joelhos pedindolhe o naõ ma
taífe fem o deixar confeífar , o Duque lho · conce· 
deo, e o mandou matar , e precipitadamente foy à 
camerá da Duqueza , que ao ruido , · que ouvira , 
alfuíl:ada havia paílado à camera· 'de feus filhos a fa
bcr fe algum delles tinha algum perigo , que obci
gaífe àquelle rumor , e Cobre a fua cama a achou o 
Duque , o qual arguindo-a de aleivofa , ella conC
tantemente affirmou o naõ havia offendido , do que 
tambem fe prova fem heíitaçaõ, que fe a conf cien· 
eia naõ eílivera livre , naõ · podia na debilidade do 
feu fexo haver conff:ancia em taõ imminente perigo, 
porque o filencio , ou a perturbaçaó· he o que cof
tuma qualificar os deliélos naquclles , que os com· 
mettcraõ , affim como fuA:entar o contrario naquel· 
Ja ultima hora he prova da innocencia. De mais, 
que tambem fe deve reflcéHr , que o Duque além 
da fua natural malancolia, naquelle tempo padecia 
huns accidentes maniacos, que em diverfos tempos 
o obrigara ó a largas curas, e por .eíle motivo naô 
tirou· huma confequencia taó natural , como era , 

que 
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que ~aó havia 4-ntonio Alcaforado trazer no cha
peo huma joya , e aonde o Duque a vilfe, fe a Du· 
queza lha tiveífe dado, o que .era illcrivel de fuppor 
em huma Senhora taõ illuílre ,, e virtuofa ; de que 
fe póde inferir, que fe o Duque naõ padecera quei
xa taõ terrível , que lhe_ offufcava o ufo do proprio 
entendimento, naõ fe preoccuparia com a illufaõ de 
hum ciume , que pudera defvanecer por düferente 
modo, porém tudo fe difpoz para a infelicidade da 
difgraçada Duqueza. O certo he., que no juizo 
dos homens prudentes foy reprovado o modo , e 
julgado o faéto por perturbaçaõ do entendimento. 
D. Francifco Manoel de Mello referindo efte fuc· 
ceífo, diz : Pudiera ter contado por faliciJ}imo Princi
pe a no averfe cazado nunca, fegun afirman fúe fiem· 
pre /ü de/eo. Dio muerte à /u primer-a mugBr D. Leo· 
nor ; ay fama que fin otro fundamento, que fa antojo. 
Dice/i: por &ierto , que J ayme participando en (u mo· 
cedad dei proprio beruaje , que fu mayor lzermano D. 
Felipe , ya que no peligró de vida , adolefió dei Jefo, 
cuyos intervalos /e Jueron continuos , y a tiempos /e 
oprimimz , agora de fuhita co/era , agora de indetermi .. 
nahle malen&o/ia. Defle mal, que en los Grandes diffe· 
mula la reverencia , dieron tellimonio algunas deforde· 
nadar acciones , entre las quales padeció no menos la 
opinion , que la /àngre de fa efPo/à , cuya tragedia pu· 
/à a litigio e/ honor de ambos; y erra eJ que pien/ã, 
no e/lan los Principes /ugetos a los proprios accidentes, 
que los communes, ó que por encumhrado el defacuer-

do 
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do, dexara de Jer faria, tanto mas peligrefti, 9Ullllto 
mas refpet.ado e/ 'J1'e padece. 

A efte difcreto , e judiciofo Author ajuntare· 
mos mais huma aífeveraçaõ Real , que acredita tu· 
do o que temos referido , pois por ella fe lhe refü. 
tuio toda a fama, fendo fepultada no Pantheon das 
Duquezas. 

A Senhora D. Catharina, Matrona em quem 
a prudencia competia com as mais virtudes , de que 
foy ornada , fe informou bem deíle cafo de peífoas 
antigas, filhas de criados da mefma Cafa , que a fer
viaõ naquelle mefmo tempo , de que vimos diver· 
fos papeis antigos originaes , e Cartas ~ peffoas 
acreditadas por nafcimento , e vida , em que lhe re
feriraõ com muita individuaçaõ todo efte fatal acoir 
tecimemo , aífentando todQs na innocencia da Du
queza , e que nafcera do defacordo de huma moça, 
como temos dito, namorada de Antonio Alcaforado, 
a qual tinha fua mãy no Paço, e era Dóna de au
thoridade , e Guarda do quarto da Duqueza , a qual 
fechava as portas , a quem a filha tomava as chaves 
para palfar à cafa, em que eftava a janella, por don
de fe communicava, o que a mefma mãy depois o 
veyo a faber , e dizia , que fua filha merecia a mor· 
te , e naó a innocente Duqueza , o que ella mefma 
pafiàdos annos referio a muitos Senhores da Caía 
de Bragança. N aquelle mefmo tempo vivia em E{: 
tremoz Meda Vaz , mulher de boa vida , e de. 
vota , . que havia confeguido muita eflimaçaõ dm 

Prin-
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Principes , e Senhores defte Reyno , e com tanta 
opiniaó , que as principaes peíf oas nobres de todo 
Alentejo a tomavaõ por Comadre; efta boa mulher 
hia muitas vezes ao Paço de Villa-Viçofa, chama• 
da dos Duques , que a eftimavaõ pela fua vida fer 

• virtuofa , confiando muito nas f uas orações : e de· 
pois contando efte cafo , naõ nomeava a Duque
za, fenaõ por Santa , e referia as violencias , que o 
Duque fizera a algumas criadas para que lhe dif. 
feífem a verdade ; e porque diziaõ o contrario, lhe 
fizera diverf os tormentos , o que naõ baff:ara para 
que ellas fultaífem à verdade ; e que ella vira o fan
gue frefco depois de paílàdos tempos, com outras 
coufas , em que juftificava a fua innocencia , cha
mando]he Martyr. Huma Religiofa do Moíleiro 
da Efperança efcreveo à Senhora D. Catharina agra
decendolhe o grande ferviço , que fizera a Deos em 
trasladar os oífos da Duqueza para aquelle M oflei
ro, porque ella fabia a verdade do cafo , porque ou· 
vira a feu pay Francifco de V a1derrama, criado do 
Duque D. J ayme , a André de Angerino , Gonça
lo de Azevedo , e outras peífoas nobres da mefma 
Cafa , que a f erviraõ naqueUe tempo , que uniforme
mente diziaó o mefmo, o que feu pay naõ repetia 
fem lagrimas , e todos culpavaó a pouca prudencia, 
que F ernaõ Velho , V eador da Duqueza, tivera no 
exame deff:e caf o , e que efla fora a caufa defta laí= 
timofa tragedia ; e que o mefmo Francifco de V al
derrama , acompanhando o corpo da Duqueza ao 

Tom.V. Eeee Mof. 
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Moíleiro de Montes Claros , ouvira ao Reytor da· 
quella Caía , homem acreditado pela fua vida , e 
muy abalizado em virtude, chamado Fr. Martinho 
Efcrivaó , cujo appellido lhe ficou por fer feu pay 
Efcrivaõ da Correiçaõ da Cidade de Evora , varaõ 
fummamente penitente , e contemplativo , o qual 
vindo receber o corpo , dilfera eflas palavras : V e· 
nhaes embora, minha Santa Comadre , que por vós 
e/lava efperando. Eí\as palavras referidas moftraõ a 
finceridade do coraçaõ daquelle virtuofo Religiofo: 
do qual outros referiraõ , que no dia feguinte o 
mef mo Reytor gaff ara tres horas na celebraçaó do 
Santo Sacrificio da Mifià, e que em quanto durara 
fe vira huma pomba branca andar fobre o Altar, 
de huma para outra parte : eíle Santo Varaõ aflir
mava a innocencia da Duqueza , dando a entender 
nas palavras a fua falvaçaõ, e a vida de\le o fazia 
crido de todos os que o ouviaõ. D. Guiomar de 
Calho, mulher de D. Chriílovaõ de Noronha, Ca· 
mereiro môr do Duque D. Joaõ 1. que era filha 
de Heytor de Figueiredo , V eador do Duque D. 
Theodofio 1. e filho de Henrique de Figueiredo, 
que com o mefmo officio fcrvio ao Duque D.Jay· 
me , em huma Carta para a Senhora D. Catbarina 
referia a mefma innocencia pelo que ouvira a feu 
pay; a que puderamas ajuntar outras circunt\ancias 
graves, que referidas por huma pelroa de qualidade 
à Senhora D. Catharina , confirmavaõ mais o que 
temos dito ; porém naó neceffita de mais jutlifica· ,, 

~ao, 
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çao , da que temos referido; e tambem naõ he ra· 
zaó, que tratando da innocencia deffa Princeza , cul
pe mais , que a f ua infelicidade. Ficou a familia do 
morto difgraçada , e os Duques depois a f occorriaõ 
com cuidadofa piedade. Refere-fe , que na caía , 
em que fuccedeo eaa &talidade' fe vio por muy lar
gos annos o final do fangue da innocente Princeza, 
fem que a induffria , nem o tempo o confumilfe ; e 
naõ parece cafualidade ," fenaõ huma evidente de
monG:raçaõ do Ceo , que eftava teftemunhando a 
inju{Uça , com que contra ella fe procedeo ; o que 
me affirmou o Duque de Cadaval D. Nuno, tercei· 
ro neto do mefmo Duque D. J ayme , fer tradiçaõ 
confiante entre os Senhores da Cafa de Bragança , 
que feu pay referia : o charaaer , e authoridade de 
taó grande peífoa naõ f ó acredita , mas verifica a 
noticia. 

Efcreve Fr. Jeronymo Roman, que EIRey 
D. Manoel fentira eRe efcandalofo procedimento 
do Duque , porque o quizera prender : pelo que 
acautelando-fe, andou muito tempo retirado com 
recato, temendo o rigor delRey; pelo que fe aco
lheo a Evora Monte, que fica em huma eminen
cia , donde em huma caía fortificada a modo de 
Caff:ello , que alli tinha , que ainda hoje fe vê nas 
ruinas a fua grandeza , aqui eRivera occulto algum 
tempo. N aõ o quiz EIRey (para depois mais o fa. 
vorecer) eximir dos termos perfcritos nas Leys do 
Reyno , e permittindolhe poder tratar do feu livra· 

Tom.V. Eeee ii men-
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me mo, precedeo pedir Carta de Seguro , que fe lhe 
concedeo , e depois outra de Editos para poder ci· 
tar as panes ; e porque eraõ petfoas , a quem a DO• 

tificaçaõ naõ podia fer feita em outra fórma , fe lhe 
concedeo, que as Cartas de Editos foífem poilas n0t 
Lugares deíl:es Reynos mais viftnhos dos de Caftel .. 
la , onde às ditas partes pudelfe chegar cíla notl· 

Prova num. 1J9. eia. Foy feita a Carta na Cidade de Evora a 19 
de Fevereiro do anno de 151J. Naõ fe íeguio tfte 
pleito , nem coníl:a , que nelle fe proferüfe fenten
ça , e f ó mente , que o Duque tirou a referida Car. 
ta. Do· que fe vc! , que intentou jut\ificarfe para 
confeguir o livramento, fugeitando ao juízo conten· 
ciofo o feu crime. Finalmente o tempo o poz no 
efquecimenro, naõ fe tratando mais deffa cauiâ, oa 
qual f6 podiaõ fer partes os parentes da difgraçada 
Duqueza , e por iífo os citava6 por Cartas de Editos, 
mas a grandeza de taes peífoas nat> coftuma feguir 
fumelhantes pleitos ; porque com ditferente diaame 
remettem às abominaveis leys do duello a fua dc
eifaõ , como com effi:ito a propuzeraó. Conta·k: 
tambem , que o Duque depois refiell:indo no cafo, 
.fentio com extremo a fatalidade da morte da Du· 
queza , e com tanto arrependimento , que com af. 
peras penitencias pedia a Deos perdaõ daquella cul .. 
pa, e que por muitas vezes perguntava a peffoas, 
EJUe tratava de abalifada virtude , fe fe falvaria a 
Duqueza , preoccupado do temor , que lhe caufava 
ouvir algumas vezes gemidos à cabeceira da fua ca· 

ma 
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ma depois de fer fegunda vez cafado , o que ouvia 
a Duqueza D.J oanna. He bem digno de memoria 
o que fe refere , de que ufava mcterfe por largo et: 
paço de tempo em huma ciff:erna, que eftá no quar· 
to baixo do Paço de Villa-Viçofa ; e ainda fe con~ 
ferva a tradiçaó, de que no rigor do Inverno baixa., 
va a ella , levado da lembrança daquella culpa , im· 
piorando a Divina Clemencia, aonde fe vê huma ca· 
fa , que por fer retirada efcolhia o Duque , em que 
fez af peras penitencias. Era naturalmente pio , 
e bom Catholico ; e reconhecendo o feu deliél:o , 
buícava com furvorofo arrependimento o perdaõ. 
Tambem fe eícreve , que o Duque tivera por peni· 
tencia deíla culpa fazer huma romaria em peffoa 
ao Apo!lolo Santiago, a qual cumprira fazendo ca· 
minho por Traz dos Montes a Galiza. Naõ falta 
quem entenda foraõ fatisfaçaõ deíl:a culpa as gran· 
des defpezas , que o Duque fez da fua fazenda na 
expediçaõ de Azamor , fendo mandado a eíl:a Con· 
quiíla de Africa por eff:e motivo ~ na Hiftoria le· 
mos exemplos femelhantes , de que a muitos Prin
cipes fe dera por 'penitencia fatisfazer com ferviços 
à Igreja , e outros edificarem. Templos por culpas, 
que commetteraõ. 

Os parentes da Duqueza fentiraõ eA:a infetice 
ttagedia , como pedia taó laíl:imofo cafo. D. Pedro 
Giron III. Conde de U renha , e depois Duque de 
Oífuna , feu cunhado , cafado com a Condellà D. 
Mecia de Gufmaó , irmãa da Duqueza, informado 

com 
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com os mais da injulliça delle fuccdfo, mandou de· 
fatiar formalmente ao Duque, a que refpondeo, que 
naõ ellava em termos de poder aceitar o defafio 
com hum Fidalgo particular, havendo elle fido ju
rado Principe herdeiro da Coroa Portugueza. So
brava no Duque valor para aceitar o defafio ; po· 
rém parece , que naõ quiz aceitallo , na6 f ó pelo 

RominHiR:or.da Caía motivo, que dá Fr. Jeronymo Roman, como por 
de tiugança na Vid.& eftar J.á livre das fimeftas fombras do ciume que O 
do Duque D,Jaymc. ' 

precipitaraõ a fer author daquella difgra~a , e naó 
devia em publico fuftentar a injuftiça de tal caufa, 
devendo, e querendo fepultar o motivo, e a exe· 
cuçaô no efquecimento para que naõ houvelfe me· 
moria de femelhante tragedia ; pois a confciencia 
propria cofluma fer o fifcal mais rigorofo, que pro
ceífa com o mais verdadeiro conhecimento no hor· 
ror, com que accufa ao mefmo deliao. 

Eíl:e foy o fim da infelice Duqueza D. Leonor 
de Mendoça, porfatal deA:ino da difgraça, para que 
naõ tinha cooperado : era de taó illuílre, como al

Z'.1rica An. tom. 6, liv. to nafcimenco, por fer filha de D. Joa6 de Gufmaõ 
ao.c.1p. s4- III. Duque de Medina Sidonia, Conde de Niebla, 

Marquez de Cazaça , Senhor de Gibraltar , e da 
Duqueza D. lfabel de V ellafco , fua primeira mu· 
lher, filha de D. Pedro Fernandes de V ellafco, Con
dellavel de Caíl:ella, como fe vê na Arvore de Cof. 
tados , que ajuntamos. 
. F oy fepultada na Igreja de N olfa Senhora da 
Luz de Montes Claros, da Orclcm de S. Paulo pri

meiro 
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meiro Eremita , e havendo paífado fetenta e. oito 
annos fe trasladaraõ os feus otfos por ordem do Du
que D. TheodÕfio II. e da ~nhora D. Catharina. 
Mandou o Duque a Affonfo de Lucena , Fidalgo 
da fua Caía , e feu Dekmbargador , Se·cretario da 
Senhora D. Catharina , . e a Francifco de Lucena 
fuu filho , Moço Fidalgo , e Rodrigo Rodrigues 
de Lemos , feu Secretario , Lopo Vaz de Almei
da, Efcrivaõ da Fazenda, e Antonio Rodrigues, 
Moço da Guarda-Roupa, para prepararem o que 
foífe necelfario para efta funçaõ, e aprefentaraõ ao 
Reytor do Convento o Padre Fr.Jeronymo da En
camaçaó hum Breve do Cardeal Alberto , Archi
duque , como Legado à Latere delle R eyno , no 
qual concedia faculdade ao Duque para poder traf
ladar os olfos da Duqueza D. Leonor, que jazia 
enterrada na Igreja daquella Caía, e os poder man
dar levar para o MoGeiro de N oífa Senhora da Ef
perança de Villa-Viçofa. Junta a Commuriidade fe 
abrio a fepultura , e fe tiraraó os otfos da Duque· 
za , e limpos os involveraõ em hum tafetá carmeli 
franjado de prata, e o meteraó em hum caixaó, que 
eR:ava preparado , de veludo carmefi com pregaria 
dourada, e forrado de tafetá da mefma côr , de com
primento de tres palmos , e dous de alto ; e fechan
do o Reytor o caixaõ , entregou a chave a Affon
fo de Lucena , de que elle tomou entrega em no
me do Duque , e o fez pôr com muita decencia na 
Capella môr diante do Santiffimo Sacramento com 

muitas 
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muitas tochas accef as. No dia feguinte , que te 
contava6 2 S. de Novembro de 1590 , concorreraó 
todos os Capellães da Capella do Duque, e o Cle
ro da V illa , e poff o o caixaõ em huma tumba de 
borcado, que para efte effeito lê fizera, affim et\cve 
até que chegou o Duque , e Q Senhor D. Duarte, 
e o Senhor D. Filippe, feus irmãos, e D. Lucas de 
Portugal , que naquelle tempo fe achava em Villa· 
Viçofa , e muitos Fidalgos , e outras muitas peí= 
foas nobres , que acompanhavaó ao Duque ; e de· 
pois de fe cantar folemnemente hum Refponfo, o 
Duque, e feus irmãos, e D. Lucas pegara6 na tum· 
ba, e ~companhados da Capella, Clerigcs, e Reli
giofos , a levaraõ até fóra da porta da Igreja , e a 
puzeraó em humas andas guarnecidas de veludo pre
to. O Deaõ Manoel Peçanha de Brito. mandou 
p6r em ordem ao Clero com fuas tochas t e adiante 
a Cruz da Capella acompanhada de dous moços com 
tochas accefas nas mãos , a que fe feguiaõ os Rc
ligiofos do Mofleiro, todos com tochas accefas , e 
o Deaõ junto às andas , e detraz o Duque com feus 
irmãos , a que -feguia6 todos os mais Fida1gos , e 
muita gente nobre a cavallo , que paílàva6 de oi· 
tenta peífoas , e com efta ordem chegaraõ a Villa· 
Viçofa , aonde começaraõ a dobrar todos os finos 
dos M~lleiros , e Freguefias , e atravefiàndo a ma
yor parte da Villa chegaraõ ao Moíleiro da Efpe
rança , e enrraraõ na Igreja, que eftava toda alumia
da de tochas ; o Duque pegou na tumba com feus 

irmãos, 
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irmãos , e· D. Lucas , e com o mefmo acompanha· 
mento fe poz na Capella môr, que eí\ava ornada 
conl° magnificencia , com muitas tochas, que ar ... 
dia é· j e cantado hum Refponf o fe defpediraõ , fi. 
carido toda a noite acompanhada com muitas lu
zes. 

e No dia feguinté de tarde foraó os Religiofos 
'10 Convento de Santo Agoflinho, de S. Francifco 
da Provinda da Piedade, dos dous MoReiros de S. 
Paulo, e toda a C1erefia , o Deaõ com a Capella , 
e fe cantou o Officio com muita f olemnidade : no 
outro dia pela manhãa fe ajuntaraõ todos os que ef
tiverãõ- no dia antecedente , e fe diíferaõ naquelles 
dias muitas Müfas pela alma da Duqueza D. Leo
nor , cantando a Miffa o Deaó ; e depois de cantado 
no fim o Refponfo fe puzeraõ em ordem os Reli
giofos, e Clero, todos com tochas accefas até a Por· 
taria do Moíl:eiro, e levando o Duque com feus ir
mãos, e D. Lucas a tumba , chegaraõ à Portaria, 
donde da parte de dentro ef perava Sua Alteza a Se
nhora D. Catharina, a Senhora D. Maria, e a Se
nhora D. Serafina, fuas filhas, e fendo entregue às 
Religiofas mais graves da Caía , a levara6 ao Coro 
debaixo , onde fe coUocou no lugar, em que fe vê, 
a J o de Novembro de 1 )9º; parecendo , que deter
minou Deos foífem taõ publicas dl:as ultimas hon
ras para manifeí\o da reí\ituiçaó da fua fama. Jaz 
no Coro debaixo das Freiras da parte do Euangelho, 
onde tem efl:e Epitafio : 

Tom.V. Ffff Aqui 
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Aqui eflaõ os Ojfos da Sereniffima Se
nhor a Vuquez., a 'D. Leonor de Mendo
f ª'primeira mulher do 'Duque 'D.'fay
me, 1/1. 'Duque de 'Bragança. Fal. em 
efla Yilla-/liçofa, anno de M. 'D.XII. 

N afceraõ deff:e primeiro Matrimonio do Duque m 
filhos feguintes : 

14 D. TnEonos10 1. elo nome, V. Duque de 
Eragança, que he o aífumpto do Capitulo XIII. 
deíl.e Livro. 

14 A INFANTE D. ISABEL , a quem a Duque
za fua avô a Senhora D. lfabel no feu TeA:amenco 
recomenda o feu ellado aos Reys , dizendo, que a 
tinha creado com grande amor ; e que affim ordc
nalfem ao Duque feu pa y a naõ cafaífe , fenaó fegun
do o feu eflado ( dando a entender , que naõ era 
digno efpofo para eíla Princeza, fenao huma peffoa 
do fangue Real) porque fe explicou com eí\a ex• 
pre.lfaõ: Porque lhe parecia, que lá no outro Munà~ 
poderia receber deffarazer do contrari" ; e affim lhe 
deixou tudo o que lhe tocava da Caía de Bragan· 
ça. Calou com o Infante D. Duarte, e a fua Real 
poA:eridade fica efcrita noºCap. VII. do Liv. IV. 

Cafou fegunda vez no anno de 1520 com ]). 
Joanna de Mendoça, Dama da Rainha D. Leonor, 
de qualidade illuA:re, em quem concorriaõ excelien· 
tes partes , fermofura , modeília , entendimento, e 

pnl· 
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prudencia, de que o Duque taõ exceffivamente fe 
pagou, que arraff:rado de amorofa paixaõ tratou ef.. 
ta voda , porém fem fe apartar da obediencia devi
da a ElRey ao mefmo tempo , que a inclinaçaõ o 
feparava dos refpeito~ devidos à f ua grande Caía : 
naõ effeituou eíl:e cafamento fem a approvaçaõ dei· 
Rey D. Manoel, o qual o fez, como efcreveo o 
Chroniíla Damiaõ de Goes , porque .em tudo ma· Goes Chronic. dc!Rey 

"fi 11 d I". • "nh d d 11 D.Manoel, parr.1.cap. n1 ercou o amor , e e1eJO , que tt a e ar gono 61 • 

a dl:e f obrinho. Mo!lrou o Duque em toda a fua F . E 
·d r. · t.'. ~ d 11 M • · r. aria uropa Porrug. 

VI a a 1atlS1açao ene ~ atrtmOntO , porque IlO 1eU tom. 2. prr. 4. cap.•• 

Teíl:amento, de que temos feito mençaõ, diz: Eu foi. 511• 

ctjey com a Duqueza D. J oanna de M endoça polo 
contentamento, que tinha de/la , naõ olhey em fazer 
eontrato, nem para,Jeu proveito, nem para o meu ~e. 
ConfeHàndo , que a inclinaçaó fora f ó mente a que 
o movera a effeituar eíl:a voda, fem outra alguma. 
lembrança ; e porque conforme a Ley do Reyno 
ella ficava com grandes pertenções à Caía, ordenou 
com a prudencia , de que era dotado , huma com· . 
pofiçaó entre a Duqueza, e feu filho o Duque D. 
Theodofio, na qual fe conveyo , que cedendo ella 
o direito , que tinha nas pertenç6es da Caía , lhe 
déífe em fua vida a Villa de Alter do Chaó com o 
feu Caíl:ello , e certas rendas mais para fe fufl:entar. 
Em virtude deíl:a verba do Teílamento fe ajuff:a· 
rao , e concertaraõ , convindo de a cumprirem por 
hum publico iní\rumento feito por Gafpar Coelho, Prova num. 1 30. 
Tabaliaõ do Duque, com a comminaçaõ , de que o 

Tom. V. Ffifii que 
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que faltalfe a eA:e concerto em todo, ou em parte, 
pagaria vinte mil cruzados , e que fempre o contra· 
to feria valiofo , o que foy feito a 21 de Dezem· 
bro de 1J~2 , de que foraõ tef.lemunhas Ruy Vaz 
Pinto, Camereiro do Duque , Francifco da Cunha, 
Fidalgo da f ua Cafa , o ~icenciado Luiz Leite , 

p Meflre Henrique, Fyfico do dito Senhor. Efte 
rova num.•; 1• contrato fe effeituou, como fe vê da Carta de Doa· 

çaõ do Duque de Bragança D. Theodofio, em que 
dá em íua vida à Duqueza D. J oanna de Mendoça 
a Villa de Alter do Chaó com o feu Caflello , e ju
rifdicçaó , e quinhentos mil reis mais em f ua vida 
alfentados na dita Villa, na da ·Vidigueira , e nas ft. 
zas de Monforte; pelo que ella lhe cedeo, e largou 
a ametade, que lhe podia pertencer da .tàzenda da 
Caía. Foy mandada meter de polfe da dita Villa 
a Duqueza , por Carta feita em Villa-Vi~ofa por 
Sebafliaõ Lopes em 5 de Fevereiro de 1 S}} ; con
formando-fe affim no que o Duque ordenara no feu 
Teíl:amento, e moA:rando , que eflimava as deter· 
minações do Duque feu marido , e que o amara em 
vida, pois durava ainda depois da morte a uniaó 
das von.tades , fem que o intereífe a pudeífe mudar. 

TorredoTomb.Chan- ElRey lhe fez merce de trezentos mil reis de aífen· 
ccllaria de!Rcy o. Joaõ e e . AI . . d M 
111• liv. 36• tol. , 67• tamento por arta re1ta em me1r1m a J e ayo 

de 15 26 , os quaes no feu Teflamento , em virtude 
de hum Alvará delRey D. Henrique, dillribuio por 
diverfas criadas fuas. Era efta Senhora filha de Dio
go de Mendoça, Alcaide m6r de Mouraõ , do Con· 

ídbo 
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felho delRey, e de fua mulher D. Brites Soares, fi. 
lha de F ernaõ Soares de Albergaria , Senhor de ·Pra· 
do : neta por feu pay de Affonfo Furtado de Men. 
doça , Anadel môr dos Béfteiros , e de fua fegunda 
mulher D. Brites de Villaragut , Dama da Infanta 
D. Ifabel, mulher do Infante D. Pedro, e filha de 
D. Antonio de Villaragut -III. Baraó de Olcau , e 
de D. Brites Pardo de la Cafta : bifneta de D. Af. 
fonfo Furtado , Anadel môr dos Béfteiros , e Ca
pitaó môr do mar , Senhor da Honra de Pedrozo, 
que alguns livros antigos dizem cafou com D. Ifa
hel Oforio. Alguns equivocaó a efte Affonfo Fur
tado com feu tio do mefmo nome, a quem elle fuc
cedeo nos p6fl.os, o qual foy cafado com D. Maria 
Gonçalves de Moreira, com a qual fez partilha por 
morte de Affonfo Furtado feu tio , de quem fuy 
herdeiro , ficando ella com a Quinta de Lordello , e 
elle com a Honra de Pedrozo ; de mais confta do li
vro das Rações do Moíleiro de Mancelos , que 
F ernaõ Furtado , e Affonfo Furtado era ó irmãos , 
filhos de Ruy Furtado, e de D. Leonor Martins, 
filha de Martim Gil, e de D. Ignes .Fernandes Ley-
toa. O Conde D. Pedro faz mençaõ deíle Ruy O>ndeD.PcdrotitJ~. 
Furtado , irmaó mais velho de Aff'onfo Furtado, pag.•9g. 

cafado com D. Maria Gonçalves de Moreira , a 
~ue~ll. naLÕ dá mh ais quNe filhas. e o .J Cfahroni~ffia J oaõ Lavanha Dll Notas. 
Daut111a avan a nas otas ao onue z da crença 
de hum a outro , fazendo-o tio , e fobrinho , porém 
diz fer filho de feu irmaó Fernaõ Furtado. D. An· 

tonio 
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Nobiliarios de Lima, tonio de Lima, e Damia5 de Goes nos feus Nob1~ 
woes, eLucas. /iarios daõ principio nelle; Ruy Conea Lucas, Te. 

nente General da Artilharia do Reyno , e outros 
N obiliarios de fuppofiçaõ o fazem filho do tio , o 

Salazar Caía dcLara, que feguio o infigne D. Luiz de Salazar e Caffro: 
•om. '· porém fica tirada a duvida com as mencionadas af. 

legaçoes da partilha , e rações do Mofteiro de Mana 
celos, em' que conff:a fer filho de Ruy Furtado , o 

NobiliariodcFigucirc• que tambem feguio Diogo Gomes .de Figueiredo, 
do. Tenenl,: General da Artilharia -do Reyno, e hum 

dos mayores Genealogicos, que teve o noffo Rey· 
no. Pareceo-me· precifo tratando deG.e Fidalgo fe· 
gurar a fua filiaçaõ. Foy tambem D. Joanna de 
Mendoça terceira neta de R uy Furtado, que fuy 
Senhor da Honra de Pedrozo , e de D. Leonor 
Martins, de quem foy tambem filho Femaõ Fur
tado , Senhor da Honra de Pedrozo , e da mais Ca
fa de feu pay , em que veyo a fucceder feu irmaõ: 
quarta neta de F ernaõ lnigues de Mendoça , que 
em Portugal fe chamou Fernaõ Furtado, para on· 

BrandaóMonarch.Lu- de palrou com a Rainha D. Brites, mulher delRey 
fic.!arc.~.liv.10.cap.8. D. Affonfo III. no anno de 12; J, e foy Senhor da 
Pilo- 113' · Honra de Pedrozo, como conlta das Inquirições do 

· dito Rey, e cafou com D. Guiomar Affonfo, filha 
de Giraldo A ffonfo de Refende , como efcreve o 

. . Conde D. Pedro no lugar citado. Q_ue folfe da Fa· 
Sillazar Glor. da C•fa milia de Mendoça , conf!J-a fua filiaçaó por efcri· 
Funczc, pag. ~~ 'T· e tura do anno de 1242 ,,,,rfuõ menos, que por affeve-
Ctla de Lara, L1b.1I. -6 d J • r.. • ,_ 
C•p.Xlll.pag.104 raçao a abono1a 1ndagaçao. do grande Salazar de 

. Cailro, 
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Caílro , que com os feus eíludos tem tirado das 
trevas do efquecimento o que a pouca diligencia 
dos antigos naó foube , ou na6 quiz averiguar. Era 
filho de D. lnigo Lopes de Mendoça. IV. Senhor 
de Lodio, e Zaitegui, Rico Homem, cuja memo· 
ria dura confirmando defde o anno de 1196 até o 
de 1246 , e que fe achou na batalha das Navas ; e de 
fua mulher D. Leonor Furtado , Senhora de Men• 
divil, filha de D. Fernaó Peres de Lara, Rico Ho· 
mem , Senhor de Efcarrona, Cueto, Veto, Martio· 
da, e outros Lugares , Mordomo môr delRey D. 
San(.;ho o Defeiado, a quem chamaraõ o Furtado, 
irmaõ uterino do Emperador D. Affonfo VII. def. 
cendente por baronia da illuíl:riffima familia de Men
doça , derivada de pay a filho dos antigos Sobera
nos de Bifcaya, que tiveraó eíl:a foberania pelos an· 
nos de 871, e 905 em D. Lopo Sarraciniz, Conde, 
e Senhor de Bifcaya, que cafou com D. Dalda, fi. 
lha de Sancho Eíliguie, Senhor de Durango. Su. 
cintamente referimos o alto nafcirnento, que teve 
a Duqueza D.Joanna de Mendoça, que foy ador
nada de muitas virtudes, em que luzia fingularmen
te a prudencia : fobreviveo muitos annos ao Duque 
feu marido , e no anno de 1 ) ~ 7 fe achou nas vodas 
de fua enteada a Infante D. Ifabel com o Infante D. 
f\uarte. Fundou o Moíl:eiro das Chagas de Villa
Viçofa de Religiofas da Ordem do Patriarcha S. 
Francifco, para o que com o Duque feu marido im
petraraó faculdade da Sé A po!lolica ; e fa1ecendo 

neíle 
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nelle tempo o Duque D. J ayme , feu filho o Du .. 
que D. Theodofio lhe deu cumprimento, alcan
çando Bulla do Papa Paulo III. para a erecçaõ de{: 
te Moff:eiro, no qual entraraõ as Fundadoras de· 
·pois do anno de r S} 9, como fe vê de humas Le
tras patentes de Jeronymo R.icenas de Capite Fer
reo, N uncio neíl:e Reyno , em que ampliou a con
celfaõ , que feu anteceff"or o N uncio Marcos , Bif. 
po Synogallienfe , concedera ao Duque D. Theo· 
dofio para o tempo , em que havia fer acabado o 
dito Moff:eiro ; e querendo a Duqueza molhar o 
goff:o , com que erigira eí\.a Caía, e o quanto a ef. 
timava, nella recolheo logo duas filhas fuas, fendo 
das primeiras habitadoras , e Noviças , que ella te
ve. Taó efclarecido principio foy o delle Religio
fo Moff:eiro , em que duas Princezas lhe deraõ ex
emplo ! He a fua lotaçaõ de feífenta Re\igiofas por 
hum Breve, e nelle ha hum lugar f6ra do numero, 
que deixou à Rainha D. Catharina, que he provi
mento de Sua Mageftade , como em outros Mof. 
teiros do Reyno , em que fe confervaõ outros fe. 
melhantes da mefma Rainha com ordinaria, e efte 
a tem de trinta mil reis : he da obediencia., e gover· 
no do Provincial de S. Francifco da Provincia dos 
.Algarves ; e affim he f ómente o Padroado da Se· 
reniffima Cafa , que fundando eff:e MoA:eiro , o 
deu inteiramente às Religiofas. A Duqueza o con· 
tinuou muy frequentemente todo o tempo, que lhe 
durou a vida; e falecendo no anno de 1 j S o, nelle íC 

. man· 
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mandou fepultar, e jaz no Coro debaixo, onde tem 
~fie Epitafio: 

.Aqui jtJ{. a Senhora V. Joanna de Mtn
Joça, mulher do 'Duque V. faymes, 
" qual mandou edificar efle Mofleiro; 
Faleceo no anno de M. V. LXXX. 

DeA:e Matrimonio da Duqueza D.Joanna de Men
doça com o Duque D. J ayme nafceraõ eftes filhos : 

14 ·D. JAYME, que teve de aífentamento tre· 
zentos mil reis por Alvará paírado em Lisboa a 20 Prova num. 1~2. 
de Dezembro de 154·1, e antecedentemente lhe ti-
nha ElRey D. Joa6 III. feito merce da Commen-
da de Alvarenga por outro Alvará paírado no anno 
de 1 ;29. Seguio a vida EcclefiaA:ica , teve diver· 
f os Bene6cios , e falece o em 2 de Janeiro de 1 ; 6 2 , 

deixando illegitima D. N .•...•.. que foy Freira 
em Villa-Viçofa. · 

14 D. CONSTANTINO, de quem fe faz mençaõ 
no Capitulo IX. 

14 D. FuLGENCIO, que terá lugar no Capitu
lo X. 

14 D. THEOTONIO, Arcebifpo de Evora, cu· 
ja memoria occupará o Cap. XI. 

14 D. JoANNA, que foy Marqueza de Elche, 
mulher de D. Bernardo de Cardenas, Marquez d~ 

· Elche, como fe verá no Cap . . XII. 
14 D. EUGENIA, que foy Marqueza de Ferrei· 
Tom. V. Gggg ra, 
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ra, mulher de D. Francifco de Mello II. Marquez 
de Ferre ira , como adiante fe dirá no Livro IX.. Ca· 
pitulo X. 

14 D. MARIA , que trocando as pompas do 
Mundo pelo eA:ado Religiofo , e1egeo para a fua 
hahitaçaó o Mofleiro das Chagas de Villa-Viçofa, 
que a Ququeza fua mãy fundara, fendo a primeira 
Profeílã deíl:e Religiofo Moileiro, aonde viveo com 
grande exemplo , chamando-fe Soror Maria das 
Chagas. EI Rey D. Sebaftiaõ , em virtude de hum 
:Breve do Papa, a mandou reformar o Moíl:eiro de 
Santa Clara de Coimbra ; e parecendo a muitos dif. 
ficultofa aquella vifita, clla fe houve com tal pru· 
dencia ,- e exernplo , que confeguio naõ (6 deixar 
pacificas aquellas Religiofas, mas confoladas, e fa
tisfeitas: e voltando para o feu MoR:eiro de Villa
Viç;>fa , em que exercitando-fe na vida Rcligiofà 
com abtlinencias , e jejuns , depois de ter edificado 
naó fó aquelle Religiof o MoA:eiro , mas a todo o 
Reyno ~om o feu· mo'do de vida , morreo cm 6 de 
Julho de 1 sS6. As Religiofas em attençaõ à fua 
grande peffoa, lhe dérat> fepultura , diRinta das mais, 
no Coro debaixo , onde eilaó enterradas outras 
Princezas da fua familia: O Arcebiípo de Bvora 
D. Theotonio, feu irmaõ, naó querendo fe perdef. 
fe a memoria do lugar, em que eft.ava1 lhe mandou 
·pôr o feguinte letreiro. 

Aqui 
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Ãqui ja{ a Madre Soror Maria das 
Chagas , primeira Profeffa defle Con
vento , .fiiha do 'Duque 'D. f aymes , e 
da 'Duque?\. a V. f oanna de Mendoça. 
E 'D. 'Iheotonio, Ârcebijpo de Evora, 
lhe mandou pôr efla campa. Faleceo em 
YI. de fulho de M 'D. LXXXYJ. 

14 · D. V1cENCIA, que nada menos fervorofa, 
e contemplativa feguio a vida Religiofa com 1ua 
irmãa no mefmo Moff:eiro , onde profeífando com 

. total efquecimento do Mundo , fe chamou Soror 
Vicencia do Efpirito Santo. Antes de fazer pro-
fiffaõ, renunciou na Duqueza fua mãy hum Pa- Prova num. I~t· 
draõ de· juro , que tinha no Almoxarifado de El-
vas , de que lhe fez Doaçaõ , pedindo a EIRey o 
houveífe affim por bem , confirmando a dita Doa• 
çaõ , que foy efcrita pela fua propria ma6. As fuas 
.virtudes a fizeraõ taó digna na Religia6, como no 
1\1undo o era a grandeza da fua altiffima esféra: pe· 
lo que fendo eleita Abbadeífa defte Religiofo Mot: 
teiro, exercitou por muitos annos o lugar com fa ... 
tisfaçaõ notavel das Religiofas , porque nella luzio 
igualmente. o zelo. da obfervancia , a prudencia, 
e amor das fobditas: e depois de huma larga ida-
de, quando já contava oitenta annos, adoeceo de 
buma queixa leve , que a poz na cama , da qual 

To~. V. Gggg ii em 
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em breves dias veyo a falecer de h~m accidentc ; 
quando menos fe efperava. Poré_m como o fiel fer
vo fempre anda preparado , e com o livro da conta 
ajuff:ada para a dar a feu Senhor a· toda a hora , que 
lha pedir ; da mefma forte fuccedeo à Madre D. 
Vicencia, em quem o exercido das virtudes era taõ 
frequente, que dellas deixou naquelle Moffeiro hu
ma faudofa memoria , que paffando na tradiçaó de 
humas a outras Religiofas , ainda hoje dura o zelo, 
e o exemplo , com que naquella Cafa viveo. Fale
ceo a 2J de Junho de 160~. Nede tempo fe~le
brava6 com grandes feílas em Villa-Viçofa as vo
das do Duque D. Theodoíio II. com a Duqueza 
D. Anna de V elafco, que duraraõ por largos dias , 
como diremos em feu lugar , as quaes o Duque 
fez fufpender por, tres dias , encerrando-fe, e to
mando luto pela Madre D. Vicencia, que era fua 
tia, por fer kmãa de feu avô o Duque D. Theo
dofio 1. e ainda a fua demonftraça6 foy mayor pela 
piedade , com que a foccorreo com muitos fuffia
gios : entre outros mandou , que no mefmo Moí
teiro o Deaó da fua Capella com os Capellães , e 
Cantores , lhe celebraífem as Exequias no mefmo 
dia, o que fe fez com grande authoridade. No OU• 

tro dia o Senhor D. Alexandre, Arcebifpo de Evo
ra, lhe fez cantar hum Officio f olemne , e ultima· 
mente as Religiofas entre f ufpiros , e faudades lhe 
cantaraõ o feu. Achava-fe em Villa-Viçofa nefta 
occafiaó (por affi{Hr ao cafamento do 'Duque D. 

Theo· 
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Theodofio) D.JQaÕ de Bragança, :Bifpo de Vifeu, 
neto do Duque D. Jayme , ao qual como. a paren
te mais chegado deíla Princeza, o Duque foy vifi
tar, porque era filho de fua irmãa a Senhora D.Eu
genia, mulher de D. Franoifco de Mello II. Mar .. 
quez de Ferreira. Jaz no Coro debaixo , onde tem 
efle letreiro: 

.Aqui j ª{ a Madre Soror f icenci11 do 
Ejpirito Santo, filha do 'Duque 'D. fay
mes , e á~ Vuque{ a 'D. f oanna. Foy 
.dhbadejfa nefta Cajà t!'uitos anno.r , fa
leceo a X~!ll. de Juiiho· de M. 'DCIJL 

Teve o Duque D. Jayme por filhas illegitimas: 
14 A MADRE Soaoa ANTONIA DA ENcAR

NAÇAÕ, que foy Religiofa no referido MoGeiro, e 

viveo mais de cem annos ; porque faleceo no anno 
de 16 JS , como conff:a das Memorias do mefmo 
Mofleiro, fobrevivendo muito à Senhora D. Ca· 
tharina, mulher do Duque D.Joaõ 1. em cuja con· 
templaçaõ ElRey Filippe lhe fez merce de huma 
tença em fua vida. . 

14 D. MARIA , de que naõ ha mais noticia , 
e f ó Memorias antigas , de que foy fepultada no 
Mofl:eiro das Chagas , fem que {e faiba o lugar, on
de eflá , nem a referida fua irmãa , porém enten· 
de-fe feria no mefmo Coro ; ainda que com tanta 
differença, que' fe naõ acha nefte Molleiro dei-

las 
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las outra noticia mais , que a que temos referi
do. 

Teve o Duque D. J~yme por Empreza, que 
fe praticou depois na Real Cafa de Bragança, huns 
Cordoens atados com huns n6s com a letra , que 
dizia : Depois de vós : alludindo a ferem os Duques 
os primeiros depois da Caía Real. · 

ADu-
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ADuquua 
D. Leonor 
ck.Mmdo
p mulher 
do l>oquc 
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CAPITULO IX. 

'Do Senhor'D. -conflantino, YIL Yice-'J<ey 
> áa lndia. 

1 NTRE os grandes Varoent, 
que produzio a fecundidade 
da Sereniffima Cafa de Bragan· 
ça em todas as f uas linhas, ne
nhum contribuio mais à gloria 

1 deíl:a excelfa familia , que D. 
~~~~~~~~- Coníl:antino , em quem o va· 

lor , prudencia , integridade de coflumes , e ref pei
to à Religiaõ , acompanhado de heroicas acções, 
baíl:araõ fómente para o exaltar , fendo nelle os 
grandes póff:os, e lugares, inferiores à fua origem , e 
à reprefentaçaõ dos feus Mayores. N afceo nQ an
no de 1528 quarto filho do Duque de Bragança 
D. Jayme, ·e o fegundo de fua fegunda mulher a 

Tom.V. Hhhh Du-
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608 Bifloria qenealogica 
Duqueza D. Joanna de Mendoça, e foy educado 
como convinha a taõ grande peífoa , dando logo 
em curta idade a conhecer as virtudes , que· nelle já 
entaõ começaraõ a luzir na magnanimidade do feu 
incomparavel coraçaõ. ·. . 

Naõ contava mais que cinco ·annos, e feu ir
maõ D. Fulgencio ainda menos, quando no de 1 S J J 
EIRey D. Joaõ III. fe quiz fervir de taõ grandes 
peífoas no bautizado do Infante D. Filippe feu 6-
lho; e porque nefle aél:o fe praticou alguma prece· 
dencia , de que ficaraõ pouco fatisfeitos , EIRey por 
hum Alvará os quiz fatisfàzer, dizendo por dlas pa· 

Prova num. 1 ~+ lavras: Por alguns re/Peitos de meu jerviço mandei fer· 
vir no hautifmo do 1 ef ante D. Felipe, meu muito ama· 
do, e prezado filho, a D. Conlla11ti110, e a D. Fulgen· 
&io, meus muito amados (obrinlz1s ; e pofio 'lue no dito 
ferviço parece, que fe declarou alguma precedencia em 

.flu prejuizo, por quanto minha te11ça'ó nom foy, nem .lie 
mingoarlhes niRo , nem em nenhuma outra couza /Cus 
merecimentos' mas antes acrecentarllzo,s' e guardar lhe 
inteiramente /eu direito, a mim praz, e por t;)le meu 
a/vara decraro , que hei por nenlwm , e de nenhum vi
gor , nem pojfe o modo que no dito hautifmo com os CÜ· 
tos meus /ôhrinhosjê teve, nem te poderá alegar con· 
tra elles ho lugar em que entatJ Jora'Ó , nem por iffo 
receheráô diminuiçaõ, nem quebra alguma em /Ua pre-

• cedencia que devem teer em fimilha11tes luguares , ma& 
antes lhes fique re!guardada toda .Ji1a auçaâ , e direi
to como fe ho auto que no dito hauti(mo do I'!fante meu 

ilho 
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fil!io Je fiz, na'Ô fora, t:lc. Delta forte compoz El· 
Rey a queixa , que jullamente tinha a familia de 

· Bragança de poderem os filhos deff:a grande Cafa 
deixar em todos os aél:os , e occafioens de preceder 
aos de mais Senhores do Reyno. . 

Nafceo a ElRey de França Henrique II. hum 
filho , e a boa correfpondencia , e amizade , que ti
nha com El Rey de Portugal deu occafiaó de o con· 
vidar para Compadre: a efl:e fim mandou a Portu· 
gal a Monfieur de Biron , Gentil-homem ordinario 
da f ua Camera , com hum a Carta , em que o roga
va para efl:e aélo. Foy o menfageiro recebido com 
agrado , e efl:imaçaõ , porque foy conduzido à pre
fença deJRey por D. Affonfo de Lencaff:re, Com• 
mendador môr da Ordem de Chrifto ; EIRey o def. 
pedio contente , mandandolhe dar huma cadeya de 
ouro de valor de mil cruzados , refpondendo a El
Rey de França , que logo mandaria com pleno po· 
der, e procuraçaõ fua a D. Conff:antino , irmaó do 
Duque de Bragança feu fobrinho , para fuff:ituir a 
f ua pelfoa naquelle aél:o. Nomeou EIRe,J-- por Em· 
baixador extraordinario a D. ConA:antióÓ, que naõ 
contando de idade mais que vinte annos, tinha mui
tos de prudencia , e virtudes , que f obre a f ua peífoa 
o faziaõ digno da reprefentaçaõ do feu Rey , o qual 
lhe ordenou paífalfe pela poíla àquelle negocio ; e 
depois de lhe beijar a maó por fe querer fervir delle, 
e o efcolher para huma materia tanto do feu agra· 
do , fe defpedio. 

Tom.V. Hhhh ii Sa .. 
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Sarno de Almeirim ( onde a Corte entaô ef. 

tava ) para feguir a f ua jornada a França , e come· 
çando Jogo a correr a pofla, levou moderada fami· 
lia: acompanharaõ-no quatro Fidalgos dos que fer· 
viaõ ao Duque feu irmaó, a faber: D. Luiz de No
ronha, Alcaide môr de Monforte , Commendador 
de S. Salvador de Elvas, que depois foy Camereiro 
môr do Duque D.Joaõ 1. Fernaó Pereira, Alcai
de môr de Arrayolos, Duarte de Soufa, Cavalleiro 
'da Ordem de S. J oaó , e Affonfo Vaz Caminha, 
Alcaide môr de Villa-Viçofa , veGidos de veludo 
carmeíi · c:om rendas de ouro, que os guarneciaõ to
dos : compunha-fe o fequito f6mente de doze cria· 
dos, em que nos oito entra vaõ Antonio de Olivei· 
ra , Mordomo da jornada , J oaõ Gomes da Gama, 
T~ef ourciro, e por interprete hum Antonio de Caf. 
tro , que já ·tinha· eA:ado em França com o 'Bifpo 
de Miranda D. Antonio Pinheiro. ER:cs, eos mais 
criados hiaõ veflidos de veludo negro , com diti
rença nas guarnições conforme as peffoas , e os fi). 
ros, que gozavaó na Caía do Duque, entrando ner. 
tes os criados, que haviaõ de fervir aos Fidalgos; e 
hum Cofinheiro Francez dos da Cafa do Duque, 
de quem fe quiz dif pedir o Senhor D. Con!\antino, 
e affim fez o caminho por Villa-Viçofit , aonde fe 
deteve dous dias para fe refazerem das coufas mais 
precifas para o caminho ; e depois de fe dif pedir do 
Duque , e lhe agradecer a gcnerofidade , com que 
lhe tinha feito pôr creditos abertos promptos em di· 
· . verfas 
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'ftI'fas ·partes , e a muita def peza , que com elle fa .. 
zia naquella jornada , porque aceitando a pequena 
ajuda de cuA:o, que EIR cy lhe deu, de tres mil cru
zados, naó poderia luzir, fenaó foífe taó largamen• 
te foccorrido do Duque , que em tudo foy grande. 
Defla forte fahio de Villa-Viçofa , e paflàndo por 
Valhadolid, aonde eA:ava a Corte, della foy recebi· 
do com attençaó notavel, tanto, que fe deteve tres 
di3s , e depois de ter recebido dclRey de Caflella 
efpedaes honras, continuou a jornada,. e entrou em 
França pela Cidade de Burdeus. O Governador lhe 
fez todas aquellas honras devidas ao caraéler , e à 
peífoa ; chegando cinco legoas de Pariz , o veyo 
receber o Gra6 MeA:re das poflas acompanhado de 
muitos Portuguezes , que eílavaó naquella Cidade, 
e avifinhando-fe a efta fe encontrou com hum Gen· 
til-homem delRey, que por feu mandado o havia 
de conduzir; e lhe dilfe, que EIRey fe achava in· 
cognito para o ver em huma rua, por onde elle ha· 
"Via de paífar, e depois de fe comporem , o que per
mittia o tempo , feguiraó a poA:a , e atravelfaraõ 
toda a Cidade de Pariz, feguindo o Conduél:or até 
chegarem ao Palacio , que EIRey lhe tinha manda· 
do preparar para affiA:ir: efl:avaó as caías delle rica· 
mente ornadas, affim para o Embaixador, como os 
apofentos para os Fidalgos da fua comitiva, e mais 
officiaes , e fàmilia , que toda foy bem fervida. No 
dia feguinte mandou EIRey vifitar a D. ConA:an· 
tino , e faber como tinha paífado dos incommodo1 

do 
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do caminho , e fignificarlhe a fatisfaçaõ , que · tio~ 
de que elle friífe o encarregado daquella commit: 
faõ, e que defcançaífe , porque o Bautifmo havia 
ainda de ter demora. Paífados tres dias tornou a 
mandallo vHitar , e dizcrlhe, que fe queria entreterfe 
com o gofl:o de hum exercício de juaâS , o convida
va para o ver a elle com outros Cavalleiros quebrar 
algumas lan_ças , e exercitaremfe corri aquelle paílà
tem po naquella tarde, para o que fe lhe mandava 
preparar huma janella no Paço·. Agradeceo o Em· 
baixador a EIRey o cuidado , com que o honrava, 
fegurandolhe , que lhe dava fatisfaçaõ na merce de 
o convidar para aquelle divertimento , o qual vio 
com goflo, ficando muito fatisfeito da bizarria del
Rey , e da deff:reza , com que compria as obriga· 
ç6es de bom Cavalleiro , em que os que o acompa
nhavaõ moffraraó tudo o que a arte p6de dar de íi 
em femelhante exercício. Eraó os divertimentos 
muitos, porque fempre a Caía de D. Conff:antino 
eR:ava affiflida de grandes Senhores, e· Senhoras, 
que comiaó com elle , e jugavaó , com que fe paf: 
fava o tempo em hum coritinuado divertimento. 
Monfieur de Biron, que devia fer encarregado def. 
ta hofpedajem, lhe affiA:io fempre. EIRey (que era 
inclinado aos jogos de armas, tinha tanta fatisfaça6 
do das juA:as, que finalmente em humas veyo a aca· 
bar a vida , fendo ferido pela lança do Conde de 
Mongomery em hum olho , de que veyo a fulecer 
cm 1 o de Julho de 1) j 9 ) ·fegunda· vez · mandoil 
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convidar a D. Coníl:antino para o ver, e depois de 
ter quebrado algumas lanças com admiravel deílrc
za , fe poz no meyo da tea , e fahiraõ doze Caval
leiros moços , filhos de Senhores grandes, muy bem 
montados , e armados com lanças , e os mandou 
correr pela tea , e que quebraífem as lanças, e EJ. 
Rey os enfinava , lembrandolhe o modo , e o tem
po ; e o que a naõ quebrava, tornava a correr a tea, 
e neff:e goA:ofo defenfado fe gaA:ou grande parte da 
tarde. EIRey dando por acabado aquelle jogo, foy 
paffeando até o fim da tea , e tirando o elmo dcf
cobrio o roA:o , e pondo huma gorra na cabeça , 
voltou para donde eíi.ava D. Conflantino, e fazen
dolhe cortezia tirou a gorra , e fe debruçou f ohre o 
pefcoço do cavallo , dizendolhe , que fe naõ fuae 
porque lhe queria fallar , o que elle agradeceo com 
todas as demonff:rações , que podia manifeR:ar o f eu 
reconhecimento : apeou .. (e EIRey , e entrando na. 
Camera do Paço , eff:eve por bom efpaço de tem· 
po converfando com o Embaixador, que recebeo 
neR:a , e em outras occafioens aquellas particulares 
honras , com que os Reys coff:umaõ , e fabem dif. 
tinguir as peífoas , quando com o caraélcr concor
rem circunl\ancias para iífo. Determinado o dia do 
Bautifmo , que havia de fer em S. Germain , foy o 
Embaixador ao Paço ricamente veA:ido , e com hu
ma luzida comitiva , e depois de entregar a Carta 
de crença , eR:eve converfando com EIRey , e paf
fou a vifitar a Rainha Catharina de Medices, que 

com 
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com a Princeza Margarida, irmãa delRey, que de
pois foy mulher de Manoel Felisberto, Duque de 
Saboya , o efperavaõ; e feitas as ceremonias devidas 
à Mageflade, e tambem as que eraõ proprias , e 
indif penfaveis no Paiz , deu o Embaixador a paz 
à Rainha, e Princcza, e depois pafi"ando ao lugar 
das Damas , que eflavaó à parede , com o mefmo 
cortejo repetio a todas aquelle obfequio , que na· 
quella N açaó he hum final da fingeleza na mayor 

· veneraçaõ, e cortezia: acabada a audiencia, foy o 
Embaixador apofentado no mef mo Caflello ; e por
que eraõ muitos os que feguiaõ a ElRey, e os com· 
modos p~ucos , ficou D. ConA:antino com os C ar· 
deaes , que comiaó com eHe , e os Fida1gos do feu 
fequito. ·No dia do Bautifrno o Embaixador rica, e 
cuflofamente veff:ido, acompanhado da fua fiunilia, 
em que todos hiaõ luzidos , e bizarros , levou o 
Príncipe nos braços precedido da Corte , em que 
todos fe viaõ com magnificas, e cuA:ofas galas, com 
que fe conhecia a grandeza dos V aífallos no obf e
quio dó feu Soberano , e affim fe celebrou efte aao 
com admiravel · magnificencia. Paífados tres dias, 
que eA:eve no Caftello , e Pa1acio de S. Germain, 
voltou o Embaixador a Pariz, a quem EIRey man
dou convidar para ver a fua entrada publica naquel· 
la Cidade, que foy com fingular pompa na rique
za, no aparato, e magnificencia, com que fe exe· 
curou aquella entrada, em que revia o poder do 
Rey , e o gofto dos V affàllos : trinta dias durara<> 

as 
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as feílas com divertimentos , continuados banque .. 
tes , exquiíitos regalos , e huma larguiffima profu• 
faõ. D. Conflantino comeo algumas vezes cona 
EIRey , e Rainha , com tanta diíl:inçaõ , e honra 1 

1Jue elle tinha o quarto lugar na mefa da parte deL
Rey entre muicos Príncipes, que gozaraõ delle fa. 
vor. Derao fim as feíl:as , e em todas obfequiou o 
Embaixador a ElRey com notaveis expreífoens da 
merce , que lhe fazia , que lhe rccompenfava em 
novas , e diíl:intas honras. Finalmente tendo a ui~ 
tima audiencia de defpedida, e fatisfeitos todos os 
cumprimentos , que eraõ precifos , recebendo dei· 
Rey grandes honras , lhe fez prefente de huma ba .. 
xela de prata dourada de valor de quatro mil cru
zados , e aos. Fidalgos mandou dar cadeas de ouro 
de cento e cincoenta cruzados ; e tendo o Embaixa· 
dor com generoíidade moftrado à N açaõ Franceza 
em largas defpezas a grandeza da f ua peff"oa , e do 
feu animo , fahio de Pariz, e fez caminho pelo Pia· _ · · 
monte para ver a D. Mecia de Lencaílre , mulher 
de Renato , Conde de Chalant , Marichal de Sa· 
boya, que era irmãa da Duqueza fua cunhada. N aó 
feguio o Senhor D. Conaantino a eftrada direita pa· 
ra poder ver , e obfervar as principaes Praças de 
França , para o que o acompanhava Monfieur de 
Lanfac , peífoa de grande dHHnçaõ , que ElRey 
mandara com elle , e que em toda a parte fe lhe fi
zeífem todas as honras como à fua Real pelfoa , e 
o mefmo mandou ao Exercito, que eflava fobre a 

Tom.V. liii Cida-
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Cidade de Bolonha, que o Embaixador teve cmio
fidade de ver no campo ; e affim naó houve coufa, 
em que na6 moff:ratfe a grande eaünaçaõ ' e defe.. 
jo de dar gofto ao Embaixador , a quem Monfieur 
de Lanfac acompanhou até que fahio do Reyno de 
França ; nelle deixou com fentimcnto a Duarte de 
Soufa , que fàlecera em Pariz , e ElRey mandou• 
que ao feu enterro affiflüfem todas as Communida
des Religiofas da Cidade , e todos os Commcnda
dores , e Cavalleiros da Ordem de S. J oaó , de que 
elle tinha o habito. Fez D. Conff:antino dlafao
çaó com toda a magnificencia, e apparato, que: 
convinha a quem era , e a quem reprefentava , ven
cendo em pouco tempo com fumma diligencia o 
luzimento da fua familia; e fatisfilzendo no que obra
ra a huma , e outra Coroa, voltou a Portugal, aon
de ElRey o recebeo com agrado, e particularea 
expreíroens , como quem íê dava por- taõ pago da 

Andrade Chronic.del- fua milfaõ. O Chronifta Francifco de Andrade 
Rey D. Joaó UL li v.... poem eaa Embaixada no anno de l $49-; porém dos 
cap. ~ J• filh ell R ~ os, que teVe aqu e ey, me parece , que nao 

podia fer outro, ftnaõ Luiz, que nafceo Duque de 
Orleans a J de Fevereiro do anno de 1j4S, e for 
bautizado a 29 de Mayo do mefmo anno , e ncfle 

o P. Aníelmo Jiv. 1. affinaõ os Authores Francezes o nafcimento do re
cap. ~.§. 11. fe ºd p. . • d" r. h d r-lmhoff GcneaL Fran· r1 o rmetpe, e nao po 1a 1er ncn um e IQ8 

'ia:' • • parr. Tab. xu. irmãos, porque dif corda ainda mais no tempo. O. 
Os Irmãos San~ Mar· Irmãos Santas Manhas o dedaraõ , dizendo , que 
rhu, rom. i. liv, 10• ElRey D. Joaõ fora o Padrinho de Luiz Dunm! 
~~ J ~-
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de Orleans, por D. Conff:antino, que mandara por 
feu Embaixador a França , e Madrinha Maria de 
Lorena, Rainha de Bfcocia, viuva delRey Jaques 
.V. reprefentada por Anna de Efl, mulher deFran• 
cifco de Lorena , Duque de Aumale , e depois de 
Guyfe. Depois o fez ElRey feu Camereiro môr, 
lugar que occupava quando o dito Rey faleceo. 

Succedeo na Coroa pela morte de feu av6 , El
R.ey D. Sebafl:ia6, mas de idade taõ tenra, que naõ 
fe podia apartar dos braços da Ama ; e ficando a 
regencia do Reyno à Rainha D. Catharina, affifli .. 
da do Cardeal Infante D. Henrique, entre as cou-
bs mais principaes, que lhe levavaé> a attençaó, era Dccad. li 6 
a quem haviaõ de mandar governar o Eftado da ln- ~;t:. · 7• v. • 

dia ; e buf cando peífoas de merecimento , e definte-
rdfe , tentaraõ duas , em quem concorriaõ as cir-
cunftancias de haverem de ter por objell:o f6mentc 
o que cumpriíf e ao ferviço de Deos, e delRey; po-
rém ellas fe efcufaraõ de maneira , que a Rainha , e 
o Cardeal manifellaraõ publica dif plfoencia da efcu .. 
:fa~ Succedeo nelle tempo em hum dia praticar o 
Duque de Bragança D. Theodofio com feu irmaó 
D. Conflantino fobre efte negocio : eftranhando 
ambos a repulfa , que aquelles Fidalgos fizeraõ , 
dilfe D. Conflantino : Agora que elles o engeita• 
raõ , fora eu de muito boa vontade à lndia f6 por 
:ferviço de Deos, e delRey. Calou-fe o Duque, e 
:fêm dizer coufa alguma ao irmaó , antepoz o zelo 
do ferviço do Reyno ao gofto da amifade , com 

Tom. V. liii ii que 
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que fe tratavaó , e panicipou logo à Rainha , e ao 
Cardeal o que paífara , e os fegurou , de que fe lhe 
fullalfem , fem duvida iria feu irmaó à lndia ; por· 
que o zelo do Real ferviço era nclle primeiro , do 
que a propria commodidade. Agradeceraõ muito 
ao Duque o feu zelo na inculca , e logo foy D. 
Conílantino chamado , e encarregado do governo 
com expreífoens benignas , e honrofas , de que os 
·Reys fe fervem nas occafioens, que querem fer fcr. 
vidos, e ek}ueceraõ deprcfià com D. Conftantino; 
porque. naõ tendo. duvida em pafiãr à lndia , a teve 
a Regencia para attender aos feus merecimentos; 
ficando dles por entaõ efperando pelos fucceH'os pa· 
ra o premio , como fenaõ o tivera confeguido ló. 
mente na perigofà viagem , a que fe expunha; po
rém D. Conílantino com animo grande os def pr~ 
zou, naõ fallando mais neíle negocio. Hum gran
de Miniílro daquelle tempo vendo o que com elle 
fe praticava, diífe , que naõ votava em D. Conf. 
tantino para Vice-Rey, porque como fe efperava 
que ferviífe bem , com que o haviaõ de premiar, e 
f e foffe ao contrario , quem o havia de caftigar r 

Faria Afia Portugucza, Contava trinta annos D. Conftantino quando 
tom.z.parc..z. cap.14. • • 

foy nomeado V1ce-Rey da lndta, lugar, que fe 
achava pequeno para a fua pelfoa no difcurfo dos 
politicos, porque aos filhos fegundos da Caía de 
JJragança ainda lhe ficavaõ curtos os mayores pó~ 
tos ; porém eíle Principe, a quem o nafcimento ~ 
participante do Real fangue Portuguez, parece que 

.J 
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naõ tinha mais que af pirar , que a ter nafcido filho 
da Serenüfuna Caía de Bragança , e procurou pelas 
proprias virtudes fazer nova fortuna com o feu 
valor para deixar no Mundo admiravel memoria,. 
Mandoulhe EIRey paílàr Carta defle pofto em J 
do mez de Março de 1j5 8. Saõ ta6 grandes, e efpe· 
ciaes as prerogativas , e poder defte lugar, que pa· 
rece fempre devia fer occupado pelas mayores pef. 
k>as ; porque como vemos na Patente , elle te~ Prova num. 1 ~ ~
hum ta6 pleno poder no mar , e na terra, e tao 
dif potico , que he huma foberania delegada ; por. 
que na Armada, em que embarca, tem o dominio 
com a declaraçaõ de Capita6 môr daquella Efqua· 
dra , ( naõ coff:umaraõ dar outra Patente os Reys 
aos que mandaraõ à India) que na6 differe nada da 
de General mais , que na mudança do nome anti• 
go, que fe quiz confervar; porque nelle confille to• 
do o poder , ficandolhc fubordinados todos os mais 
Cabos, e Officiaes, que nella embarcaõ. Todos 
os p6ftos das Fortalezas , Cidades, e Generaes das 
Armadas faõ providos pelos Vice-Reys , com ju. 
rifdicçaõ , e pleno poder fobre todos os fubditos , e 
V aífallos do Eílado de qualquer condiçaõ , que fe· 
jaó, e tanto nos cafos Civeis , como Crimes , até 
morte natural inclufive, que p6de mandar executar, 
fem delle poder haver appellaçaó , nem aggravo. 
~a fazenda Real tem inteira adminillraça6 , fendo 
todos os Officiaes feus fubalternos , e obrigados a 
cumprir as f uas ordens em todos os Dominios do 

ER:a-
.. 
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Et\ado , e ainda fóra , onde as mercadorias p~ 
centes à fazenda Real eG.iverem , podendo . pwlic 
aos que faltarem à obfervancia das fuas .ordens, af: 
fim no corpo, como na fazenda; podendo tambem 
remover, e tirar os Capitães das Fortalezas , e das 
naos , ainda que vaõ carregar mercadorias, e os da 
Armada; e os Feitores, e todos os mais officim da 
fuzenda , Civeis , e Militares, faó f ogeitos à fua ~ 
pofiçaõ ; e ultimamente o poder fàzer guerra por 
mar , e por terra a todos os Reys , e SCnhores da 
lndia , e das outras partes, .que de f6ra della têjaõ; 
como lhes parecer para mayor kgurança do ferviço 
Real ; e affim fuzer com os ditas Reys , e Princi
pes , paz , confederaçaõ , e amifade , tratados 1 e 
capitulações com as claufulas , que entender 1 o 
que fará cumprir, e obfervar EIRey na fórma , que 
o Vice-Rey o tiver aífentado com toda a boa i, 
como outro qualquer tratado, que elle houvdIC fir. 
mado ; porque o poder do Vice-Rey he pleno , e 
fem limite no governo da lndia , affim na paz , co
mo na guerra. Partio de Lisboa em 7 de Abril do 
anno de 15 5 8 com huma Armada de quatro naos , 
a faber: a cm que hia o Vice-Rey chamada a Gra
ça, de que era Capitaó D. Payo de Noronha , que 
hia provido na Capitania de Cananor em vida ; a 
nao Rainha , Capita ó Aleixo de Sou& Chich0tto, 
que· pela fua idade de fetenta annos , expericncia, 
definterelfe, e pratica das coufas da lndia, hia no· 
meado Védor da Fazenda do Eftado para poder 

infor-
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informar, e aconíêlhar ao Vice-Rey; a nao Tigre, 
Capita6 Pedro Peixoto da Sylva ; e a nao Calle/Jo, 
de que era Capita6Jacome de Mello: levavaõ dous 
mil homens de guerra para fervir na lndia , e mui· 
tos Fidalgos, que por acompanharem o Vice-Rey 
palfara6 a fervir naquelle Eftado nefta occafiaõ. 
Os que achamos nomeados, fora6: D. Diniz Cou. 
tinho, que depois morreo na lndia, taõ parente do 
Vice-Rey, que era filho de fua prima com irmãa 
D. Antonia de Lencatlre, e de D. Alvaro Couti· 
nho, Marichal de Portugal; Francifco de Mello, 
filho de.Jorge de Mello, Monteiro môr do Reyno, 
do Coníelho delRey, Commendador do Pinheiro, 
que tinha fido Porteiro môr delRey D. Manoel , o 
qual voltando ao Reyno por Capitaõ da nao C luz. 
gas, fendo atacado na altura das Ilhas por tres naos 
de Cofiàrios lnglezcs , depois de ter peleijado vale
rofamente, pereceo abrazada no fogo , que lhe lan
çara6 dentro , em que laA:imofamente acabara6 to
dos , menos poucas peífoas , que fe falvara6 ; D. 
Antonio de Vilhena , que tambem veyo a morrer 
na lndia , que era filho de D. Chriílovaõ Manoel de 
Vilhena , Alcaide môr de Fontes , Commendador 
de Moreira na Ordem de Chritlo , filho terceiro de 
D. Manoel de Vilhena, III. Senhor de Cheles; 
A yres de Saldanha , que tambcm depois morreo na 
lndia fem geraçaõ, filho de Antonio de Saldanha, 
Commendador de Cafevel na Ordem de Chrifto , a 
quem chamaraõ oCativo; D. Francifoo Lobo, que 

veyo 
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veyo a ca(ar na lndia, e era filho de D. Luiz Lo. 
bo, Pagem da lança do Príncipe D. Joaõ, filho dd. 
Rey D. Joa6 III.; D. Luiz de Almeida·, filho de 
D. Lopo de Almeida , ·que tinha ftdo V eador da 
C"fa da Princeza D. Joanna; D. Francifco de Al
meiqa , que depois de fervir na India foy Capitaõ 
de Tangere , e teve outros póftos ; e era filho de 
D. J oaõ de Almeida ; F emaõ de Caftro , filho de 
Pedro de Cafl:ro, Veador do Duque de Bragança, 
Alcaide môr de Melgaço; Pedro de Mendoça, a 
quem chamara6 o Larim , que depois foy Capitaó 
de Chaul, filho de Triíl:a6 de Mendoça, Commen· 
daa·._... de Moura6 ; J oa6 Gomes de Callro, que ri· 
nha fervido de Moço Fidalgo ao Infante D. Luiz; 
Pedro da Sylva de Menezes ; Jeronymo Dias de 
Menezes, filho de Damia6 Dias de Menezes, Al
caide môr da Amieira '· Efcrivao da Fazenda del
Rey D. Joaó III.; Joaó Lopes Leitaõ, filho de 
Francifco Leitaõ ; Gil de Goes , que bia defpacha· 
do com a Capitarua de Goa , e outros Fidalgos , e 
Cavalheros. Seguindo huma feliz viagem chega
raõ ·a Goa antes de cumprirem cinco mezes ; por
que na entrada de Julho aportaraó em Moçambi
que·, e em Goa a J de Setembro, fem emtoda a 
viagem. experimentarem as inconltancias do mar, 
porque na tranquillidade o defconheceraõ os prati· 
cos, na6 havendo dado finaes da lua ferocidade em 
toda . a viagem ; antes eff:eve taõ igual , que fe naõ 
fentio em toda a Armada eífeito algum ·da fua fo.. 

berba. 
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berba. Parece fe humilhava para fcrvir a D •. Co~ 
tantino. . 

Começou o Vice-Rey a dar principio ao go
verno do Etl:ado, nomeando Capitães para as For
talezas, provendo-as do neceífario. Foy para Ça· 
nanor D. Payo de Noronha, cuja afpereza deu mo
tivo aos Mouros a fe levantarem, e a principiar hu
ma guerra. O Vice-Rey, que tinha determinado 
ganhar a Praça de Damaõ , taõ defejada para fegu· 
rar as terras de Baçaim , que a Francifco Barreto 
( que acabara de governar o Eíl.ado ) havia cedido 
El Rey de Cambaya , Senhor della ; porém para fe 
tomar poífe della era forçofo arrancalla por armas 
da maõ do Abexim Cid Befeta, levantado contra o 
feu Soberano, que com eA:a condiçaõ a largava.; 
porque f ó he facil de dimittir o que fe naõ póde ai· 
cançar. Achava-fe o Abexim bem armado, e com 
valor para a naõ entregar menos , que por dura 
guerra. Poz o Vice-Rey cm Confelho eA:e impor
tante negocio , e refolveo , que em peífoa havia de 
ir f obre ella. 

EA:ava em Cananor Luiz de Mello da Sylva, 
a quem os Mouros incitaraõ aífaltandolhe as trin
cheiras cm numero de tres mil, que elle rebateo taõ 
fortemente , que com morte de muitos , e pondo 
em fogida aos de mais , ficou bem fuperior neff:a ac• 
çaõ , porque em quanto dava conta ao Vice-Rey 
do bom fucceíf o , pedindolhe foccorro , feguio a 
profperidade da fortuna. Chegou eff:a noticia a 

Tom.V. Kkkk Goa 
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Goa eff:ando ·o Vice-Rey preparando-.fe para a em• 
preza de Damaõ , e defpedio hum foccorro de feis, 
ou fete navios para fe ajuntarem com Luiz de Mel. 
lo, que quando chegaraõ andava já no mar fazen· 
do guerra aos Mouros , e repartia os navios pe· 
las bocas dos rios principaes para lhe impedir o fa. 
hirem ·os Co{farios a roubar , e os impoffibilitar a fe· 
rem providos de mantimento , que era a guerra , 
com que mais os podia opprimir. Defpedido efte 
foccorro defpachou o Vice-Rey a D. Pedro de Al· 
meida para ir entrar na Capitania de Baçaim ; e par. 
ticipando a eff:a Cidade, e à de Chaul a empreza, 
para que fe ficava apreítando , rogava aos morado
res principaes o quizelfem acompanhar com alguns 
navios ; e ordenando aos Officiaes a provifaõ de 
mantimentos, e outros petrechos necellàrios para a 
Armada , mandou alguns Mercadores Gentios par· 
ciaes do Eítado , e homens de confiança , para que 
folfem reconhecer a Cidade de Damaõ, e o ef peraf
fem cm Baçaim com o aviío da gente, que os Abe· 
xins tinhaõ , e a força , com que fe haviaó fortifi-
cado. ·-

Era o tempo da fetl:a do Nafcimento de Nolfo 
Redemptor, quando em huma das Oitavas fe fez o 
Vice-Rey à véla com huma Armada compofia de 
mais de cem embarcações, que levariaõ quafi trcs 
mil homens , gente efcolhida, e luzida , em que en· 
travaõ muitos Fidalgos, e outras peífoas principaes, 
que com póíl:os huns , e outros voluntatios fe em-

barca· 
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barcara6 por fazerem obfequio ao Vice-Rey. Com 
eíl:a luzida Armada appareceo Cobre Dama6 com 
terror de todas as terras vifinhas, e com fuR:o gran· 
de da Cidade. Sahio a reconhecer as fuas forças D. 
Diogo de Noronha, e achou difpoR:os aquelles Bar~ 
baros de forte , que. efperavaó defenderfe animofa. 
mente com a guarniça6 de quatro mil homens efc~ 
lhidos, e refolutos. Defembarcaraó da Armada os 
Capitães D. Diogo de ·Noronha, Antonio Moniz 
Barreto, Martim Affonfo de Miranda, Pantalea6 de 
Sá , Pedro Barreto Rolim, e marcharaõ contra a Ci
dade , que vendo fobre fi eíl:e apparato , com hum 
terror Panico a defampararaó, e fora6 viílos ir fogin· 
do defordenadamente com grande prelfa , carregados 
os hombros com as fazendas , e os braços das mulhe
res com os filhos. O Vice-Rey entrou na Cidade, 
e vendo, que fem perda alguma confeguia huma tal 
vitoria , com a piedade , de que era dotado , pofto 
de joelhos em terra , rendia ao Deos das vitorias as 
graças por haver concedido eaa taõ facilmente. Pu· 
ri6cou-fe com agua benta, e ritos Catholicos a Mef. 
quita, das abominaveis fuperA:ições da barbaridade , 
e confagrada já cm Igreja, fe lhe deu o nome de 
N oílà Senhora da Purificaçaó por fer ganhada no 
dia , em que a J greja celebrava eff:e Santo myfterio 
no anno de 15 )9· 

O Governador, que tinha defamparado a Ci
dade , formou da fua gente hum Exercito em Par
nel, cliffante fó duas legoas. Delle Lugar fahia to· 
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das as noites com dous mil cavallos a inquietar a 
noífa gente , e impedir ao Vice-Rey a f6rma de fe· 
gurar a Cidade. Offereceo-fe animofamente Anto· 
nio Moniz Barreto a defalojar , e deíl:ruir o inimi
go com fó quinhentos homens. Concedeolhos o 
Vice-Rey com os Capitães D. Lourenço de Sou· 
fa, e D. Diogo de Soufa feu irmaõ, D. Diogo Pe· 
reira, J oaõ Lopes Leitaó, Jorge de Moura, e Trif. 
taõ Vaz da Veiga , e com grande filencio fahiraó 
huma noite marchando em demanda do inimigo. 
Antonio Moniz Barreto fe achou defronte delle fó
mente com cento e vinte homens , porque os mais 
com a obfcuridade da noite errara6 os caminhos; 
com eítes f ó fe lançou Antonio Moniz arrojada• 
mente fobre o Exercito , com tanto ímpeto , e va.
lor, que com eítrago notavel poz em fogida ao ini• 
migo , qlte imaginou cabia f obre elle o poder do 
Vice-Rey: porém como a manhãa lhe moíl:rou o 
pequeno corpo , que o tinha poíto em fogida, bai
xou de huma colina naõ menos furiofo , que cor
rido , carregando fortemente a Antonio Moniz ; e 
elle a tempo, que já com os companheiros , que a 
noite feparara , fe havia6 unido , com eíte pequeno 
corpo deu ta6 pezadamente fobre o Abexim , que 
fegunda . v'ez vencido , com a morte de quinhentos 
dos feus, fe poz em fogida, e defiíl:indo da efperan-. 
ça de melhorar de fortuna fe paífou a outras terras , 
onde fe délfe por feguro. Nos alojamentos fe acha· 
raõ defpojos , que fizeraõ mayor a vitoria : foraó. 

entre 
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entre outros trinta e íeis peças de artilharia, e gran· 
de quantidade de moeda de cobre , que carregaraõ 
carros , e outras coufas , com que os Soldados ce• 
vando a cobiça fuavifaraõ o trabalho, e com dupli· 
cado gofto applaudiaõ o bom f ucceífo. 

O Vice-Rey vendo as terras defpejadas dos 
Abexins , entrou a cuidar na fortificaça6 da Cidade ; 
e para que a ella acudiífem moradores, obrigou com 
franquezas , e privilegias àquelle~ mef mos, que o te· 
mor tinha efpalhados , para que voltalfem à mef ma 
reíidencia; e por fegurar os habitantes concedeo ao 
Rey de Sarzeta o tributo , que tinha naquellas ter
ras por doaçaõ antiga dos Reys de Cambaya. Dif. 
pof:las todas as coufas da Cidade , e terras de Da
ma6 , para mayor fegurança refolveo apoderarfe 
da Villa de Balfar, fem a qual naõ poderia6 ter f o
cego os noífos , para o que mandou a D. Pedro de 
Almeida, Capitaõ de Baçaim, e D. Francifco de 
Almeida, com cento e cincoenta Cavallos, e outros 
tantos Infantes , e apenas os fentiraõ os de Balfar , 
quando defampararaõ a Villa , e D. Pedro fe apo
derou della fem refiftencia. Entrou o Vicc-Rey a 
tomar poífe della, e lhe poz por Capitaó a Alvaro 
Gonçalves Pinto com a guamiçaõ de cento e vin
te So1dados , e alguma artilharia , da que tinhaõ to· 
mado aos Abexins. Voltou o Vice-Rey a Damaõ, 
e paílàndo por Parganas , Bouticer , e Poari , man· . 
dou publicar feguros Reaes, para que os feus na tu· 
raes pudeífem vir povoar , e tratar do feu commer· 
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cio, fcm que fe lhes innovalfe coufa alguma dos feus 
antigos Foraes. Informado de que em Meca fe fu.
ziaõ preíl:es as galés do Cafar , ordenou mandar hu· 
ma Armada ao eflreito de Meca à ordem de D. Al
var.o da Sylveira, filho de D. Luiz da Sylveira, 1. 
Conde de Sortelha , compoff:a de dous galeoens , e 
dezoito embarcações de remo, com que fe.fez à vé
la a quinze de Fevereiro , dando lhe por ordem, que 
trabalhaífe por queimar as galés de· Meca , e que ef
peraífe as naos do Achem, e acabada a monça6 fof. 
fe invernar a Mafcate , e recolheífe as naos de Or
muz , que havia6 de partir em Outubro, para as Ji. 
vrar de algum infulto do Cafar: porém o temporal 
desfez eí:b Armada, efpalhando as naos, que com " 
grande trabalho , e deílroçadas f urgiraõ em varias 
portos da India , depois de naõ terem achado occa
fia6 naquelles deílri&s da f ua commiifaõ , em que 
fe empregaífem. Depois do Vice-Rey ter encar
regado o governo de Damaõ a D. Diogo de No
ronha, guarnecido a Fortaleza de Cabos , e Offi. 
ciaes com mil e duzentos homens , e tu do o precifo 
para a fua defenfa , fe recolheo a Goa já em o mez 
de Março , e começou a entender no governo do 
Efl:ado , provendo em peffoas capazes as F onale
zas de Ceilaõ , Malaca , e Maluco , e . outras cou· 
Jàs uteis à confervaça6 , · e ref peito do Efiado. 

Corriaõ as coufas do governe com a vigilancia 
do Vice-Rey , em que fendo muitas as profperida· 
-des , fe naõ podiaõ deixar de experimentar cafos . 
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adveríos , que a prudencia reparava com· o mefmo 
femblante , do que as vitorias. Era já entrado o 
anno de 1s60, quando a7 deSetembro o Vice-Rey 
fe fez à véla com huma Armada, compoG:a de do· 
ze galeoens, doze galés , e fdfenta embarcaç6es de 
remo , a que chamavaõ FuG:as , e Catures , com a 
proa fobre a Cidade de J afanapata6 , contra cujo 
Rey, e Senhor da Ilha de Manar, D. Contlantino 
encaminhava eR:e poder. Era aquelle Rey impio 
Bagello de todos, os que abraçavaõ no feu Réyno as 
verdades do Euangelho, pelo· que havia pouco ti
nha obrigado a · feu proprio irmaõ mais velho , a_ 
quem tyrannamente tinha arrebatado a Coroa , a 
que foffe fogindo da fua crueldade. Bufcou efle 
defpojado Pr4ncipe para fegurar a f ua pelfoa ~ Ci
dade de Goa ·, aonde fe bautizou com o nome de 
D. Aff'onfo. Era favorecido por ordem delRey D. 
Joa6, e agora refleél:indo o Vice-Rey na fua def. 
graça , e nas que padeciaõ os ChrHlãos do Cabo Ca
mori, e praya da Pefcaria com os infultos daque1· 
le barbara Rey , que irado contra o ChrHHanifmo 
executava nelle a fua tyrannia, mandando degollar 
a todos , os que fe reduzia ó à Fé de ChriG:o , deter
minou caíligar tanta oufadia, deípojando-o da Co
roa para a pôr na cabeça de feu irmaõ D. Affonfo, 
a quem tocava pelo direito hereditario , e dando 
hum Rey Catholico aos que o eraõ , e defejavaõ 
fer. Defembarcou defronte da Cidade deJafanapa· 
taó com mil e duzentos homens, e começou a en· 

trar 
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trar a Cidade , fem embargo da oppo6~aõ dos ini· 
migos, que faziaõ tudo o que podiaõ por impedir 

" aos noífos , que rompendo por entre nuvens de fet
tas , e balas , fe adiantaraõ ganhando a rua princi
pal, a que acudio o Principe por outra com alguma 
gente , mas- com pouco effeito. Affinalaraó-fe muy 
diílinél:amente Gonçalo Falcaõ, e D. Antonio de 
Noronha com conhecido rifco, porque decima dos 
telhados, e quintaes offendiaõ os inimigos aos not: 

· fos à fua vontade , e fem perigo. O Vice-Rey 
montado a cavallo , veflido de armas brancas , com 
o Eíl:andarte de Chriflo diante, acompanhado de 
muitos Fidalgos, e Cavalleiros honrados, feguia o 
bom f ucceífo , que lhe promettia o principio daquel
le dia, e animava tudo com a fua preknça. Com 
as palavras honrava aos que fe affinalavaõ , e com 
o exemplo perfuadia a todos : diRribuio as ordens 
con:i tal aéHvidade , que os nolfos carregaraõ tanto 
os inimigos, que fe vio EIRey obrigado do perigo, 
em que eíl:ava, a retirarfe ao PaçQ, que era hum 
Ca_íl:ello forte, com tençaõ de alli fe defender. En
trou a noite , que o Vice-Rey levou toda ,rmado, 
e os nolfos fobre as armas ; e ElRey recon~ecendo. 
o perigo, em que eA:ava, defamparou o Paço, e fe 
recolheo a hum a F ~rtaleza , que diíl:ava huma le
goa d~ Cidade , onde os nolfos depois de ganhada 
eíl:a fe encaminharaõ, e ElRey já medrofo procu· 
ro_u o feguro na diA:ancia. Em feu feguimento en· 
viou o Vice· Rey algumas Efquadras , de que foy . 

apn· 
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a primeira a de Luiz de Mello , e as outras as de 
Martim Affonfo de Miranda , Gonçalo ·Falcaõ, 
e F emaõ de Soufa de Caflellobranco , que o fora ó 
fegliindo com tal impeto , qu~ o coníl:rangeraõ a 
f ometerfe às noífas armas , com paélos , que nos fo-
ra ó muy gloriofos ; porque offereceo a reflituiçaõ . 
do thefouro a Tribuli Pandar, e a fua nora , mu- Decad.7. Jiv.9.cap.3. 
lher delRey de Cota, e.hum tributo mo~rado à 
Coroa Portugueza , em que lhe moíl:ratfe fogeiçaõ, 
e a Ilha de Manar, dando em refens para o cum-
primento do promettido ao Principe herdeiro de 
Jafanapataó. O Vice-Rey aceitou tudo, ponde· 
rando com prudencia a difficuldade de poder tirar 
totalmente da cabeça a Coroa àquelle Rey, para a 
pôr na de feu irmaõ. Entregue o Vice-Rey do 
Principe , que foy conduzido à Armada , e guarda· 
do com cuidado , mandou recolher os Capitães , 
-que etlavaõ da outra parte , e fe deteve alguns dias 
em quanto fe fazia entrega das coufas , que fe capi-
tularaõ no Tratado da Paz , que promettera àquel· 
]e Rey , e poderiaõ importar em oitenta mil cruza· 
dos, e lhe acabaífe EIRey de fazer entrega dos the-
fouros do Tribuli , . que , conforme a infonnaçaõ, 
que tinha , efperava mais de trezentos mil cruzados. 
N eff:e tempo formaraõ os naturaes daquelle Reyno 
huma éonjuraçao contra os nolfos , que fe achavaõ 
defcuidados, dando no mef mo dia , e tempo em to· 
das as partes, onde os nolfos eíl:avaõ. Foy iíl:o taõ 
arrebatadamente , que naõ fe viraõ as armas , fenaõ 

Tom.V. Llll quan· 
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quando fe fentiraõ os golpes, com que degollaraõ· 
muitos. ER:eve o Vice-Rey em grande perigo, 
porque enganado aftuciofamente , pode livrarfe da 
cilada, que lhe tinha ó armado. Recolheo-fe à Ar
mada , e enviou a D. Antonio de Noronha com 
quatrocentos homens para foccorrer a Fernaó de 
Sou!à, que eftava na Fortaleza acometido pelos 
:Barbaras , e fe tinha defendido com perda de mui· 
tos inimigos. Eff:es com o foccorro de D. Anto
nio fe começara ó affaff:ar da F orta)eza , dando lugar 
aos noífos a fahirem com tudo o que nella havia , e 
marchando a embarcarfe, matavaõ a todos os inimi
gos, que encontravaó : com efte fucceífo taó feliz 
no principio , e depois taó fatal, fe embarcou o Vi
ce-Rey, levando prezo_o Principe, qué lhe fora dl
do em refens , para cumprimento do que fe tinha 
acordado para a paz. Palrou o Vice-Rey à Ilha de 
Manar, e edificou nella huma Fortaleza, para on
de paCfou o Capitaó da Coíla da Pef caria com to
dos os moradores de Punicale para os livrar da ty• 
rannia , com que o N ayque os opprimia. Poz por 
Çapitaó della a Manoel Rodrigues Coutinho. -Deu· 
lhe Regimento : ·e ordenadas outras coufas conve
nientes à fegurança dos moradores, que ainda fica
raõ mais fatisfeitos por terem por Companheiros os 
Religiofos de S. Francifco , e da Companhia deJe· 
fu , que edificaraõ depois alli fuas Caías , de que 
fe feguiraõ grandes , e copiofos frutos na ChrHlan· 
dade ; e deixando contentes a todos o Vice-Rey, 

eas 
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e as ordens , que haviaõ de obferv~r , partio pará 
Cochim , e defpachou a Balthafar Guedes de Sou• 
fa por Capitaó môr das Praças de Ceilao , envian• 
do por elle a EIRey de Cota , fua av6 1 e parentes·, 
que o de J afanapataó havia entregue por principio 
da execuçaõ daquelle mal cumprido Tratado, . 

Entre os defpojos , que fe acharaó na Cidade, Dccad. f. llv.J. cap. ,, 
foy em hum feu principal Pagode hum ldolo ceie .. 
bre em toda a Afia , que era hum dente de Bogio, 
preciofamente collocado em huma joya, o qual en• 
tre aquelles frincipes foy tido em grande refpeito 1 

aHinalando-fe na eftimaçaõ ElRey de Pegú , que 
fabendo , que o Vice-Rey o tinha em feu poder" 
o intentou refgatar , offerecendolhe trezentos mil 
cruzados , com tanta ancia da fua fupedHçaó , que 
fe entendeo chegaria a hum milhaó. As ncceffida· 
des do Eff:ado obrigavaó aos Militares a entende .. 
rem , que o Vice-R.ey devia a~eicar a offerta 1 mas 
o Catholico animo deA:e Príncipe feguio o contra· 
rio parecer , &zendo huma Junta de Seculares , e 
Ecçleíiatlicos , em que entraraó os homens mais 
doutos, em que prefidia o Arcebiípo Primaz do 
Oriente D. Gafpar, V araõ douto, e de irttegertima 
vida , e coíl:umes; e votada a materia com o zelo da 
Religiaõ Catholica , que no Vice-Rey mais fe ac .. 
cendia, com as vozes dos Theolog~ , mandou tra· Occ. 7.Iiv. g, cap1 • t ·· 
zer o dente à prefença daquelle nobiliffimo Con• 
grelf'o , onde fendo reconhecido , elle com a fua 
propria maõ o lançou em hum almofariz, . onde foy 

Tom.V. Llll ii def. 
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desfeito , e o. p6 delle queimado, ·e reduzido a N. 
mo com as fuped\iciofas efperanças dos intereffa. 
dos ; fendo elte o mais heroico triunfo (tendo tan. 
ios ) deí\e Catholico Principe, que eternamente fa. 
rá ref peitada a fua gloriofa memoria no Oriente ; e 
affim he lida na Hii\oria daquellc Eftado ef\a ac .. 
çaõ como huma das mais heroicas, que vio o Mun
do , porque pode mais a piedade , e zelo da Re~ 
giaõ Catholica , do que o augmcnto , que podia 
confeguir o Ellado por meyos indecorofos , de que 
os Politicos fe fervem, mas com pouca fununa. Os 
Padres da Companhia por eternizarem et\e admira"" 
vel cafo , mandaraõ pintar em huma tarja o Vice. 
Rey , Arcebifpo, e Theologos da Junta, com todo 
aquelle aélo , em que foy queimado , onde puu
raó eftas cinco letras, a primeira do nome do Vice•. 
Rey. 

e. e. e. e. e. 
E logo abaixo : . 

ConflAntinus Cr.e/i Cupidine Cre1114vit Cru
.menas. 

Co'!flanti.no com os intentos doCeo engeito11 01 t~ou• 
Co t De d li ros da terra. No feu tempo foy eriuida em Me· ao ca •7• v.9, b-
cap.s. tropolitana, e Primaz do Oriente aquella Cathe· 

dral, de que foy Arcebifpo D. Gafpar de Leaõ, e 
tambem a lnquifiçaõ de Goa , e entraraõ naqucl· 
la Cidade os primeiros Inquifidorcs : permittindo· 

Dcos, 
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Deos , que em tempo de hum Principe taó Chrif. 
taõ , que tanto o temia, tiveífem augmento as cou• 
jàs da Fé. Voltou ao Reyno no anno de 1S61 , e 
pedio a reílituiça6 do lugar de Camereiro môr , que 
fe lhe na6 deu ; tendo-fe por outros motivos afien
tado, que ElR.ey . fe ferviífe de quatro Sumilhcrcs, 
que &zia6 o mef mo , que hoje os Gentis-homens 
da Camera. Em o anno feguinte, em que D. Conf
tantino contava trinta e trcs annos , gloriofamente 
numerados em o Templo da Heroicidade , fem ter 
confeguido a remuncraçaó de taõ altos mcrecimen· 
tos , tratou de tomar eíbdo , elegendo para efpofa 
huma Senhora , em quem concorriaõ as circunffan
cias de fer da fua propria Caía, e ornada de excel
lentes virtudes: foy etla D. Maria de Mello, a quem 
algumas Memorias daõ o appellido de Menezes , fi
lha de D. Rodrigo de Mello, 1. Marquez de Fer· 
reira , que era primo com irmaõ do Duque de Bra
gança D. Jayme, que já neff:e tempo ambos eraõ 
falecidos ; e affim por ordem da Marqueza de F ei'-
reira fe rizeraó as Capitulações do tratado deff:e Ma- Prova num. 1 ~.:. 

/ trimonio por huma Efcritura no anno de 1562, en• 
tre D. Conff:antino, e D. Manoel de Menezes, 
Deaõ da Capella Real , que depois occupou gran
des lugares , e foy lnquifidor Geral , como procu
rador da Marqueza de Ferreira , que dotou fua fi
lha com trinta mil cruzados , obrigando-fe elle à 
terça parte do dote , que fegurou, e de haver méa· 
çaõ nos adquiridos , e outras condições coíluma-

das. 
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das. Eff'eituou-fe o Matrimonio com grande fati(.. 
façaõ de D. Conftantino, e de feu fobti:nho o Du ... 
que de Bragança, e nefta tranquillidade paífou a vi
da, que naõ foy muy dilatada,. logrando na paz os 
triunfos confeguidos no Oriente , e o ref peito , que 
merecia a grandeza da fua pelfoa 1 com tantas vir ... 
tudes adquiridas , que o fizeraó amado. Morreo a 
14 deJulho doanno de 1~7j, de idade de quarenta 
e tres annos. Foy de eftatura naõ avultada, mas 
naõ pequena , a que chamaõ mediana ; groífo , e 
gentil-homem , branco, a barba negra, e muita, 
e de Real afpeét:o; brando, e af&vel, muy amante 
da juftiça , callo , grande favorecedor da Rdigiaó 
Catholica , zelador. da fazenda Real, mas naõ ni
miamente , porque com liberalidade fàzia pagar fol
dos , e ordenados : taõ deftntereHàdo , que voltou. 
para o Reyno pobre , porque f 6mente em pedras 
trouxe dez mil cruzados para fatisfazer algumas di
vidas~· e tomandolhas na Cafa da lndia , por fe ima
ginar fer hum grande thefouro , e vendo-fe o pou ... 
co, que era; lhas tomaraõ a mandar, pagando-fe dos 
direitos, ao que D. Conff:antino por fer fevero man· 
dou dizer aos· V édores da Fazenda, que vifto, que 
de coufa taó pouca lhe obrigavaó a pagar direitos, 
devia EIRey feu Senhor eff:ar em grande neceffi
dade , que fendo affim , lhe fazia donativo de toda 
a pedraria , com que alcançados , lha mandaraó. O 
feu governo foy taõ excellente, que quando ElRey 
D. SebaCliaõ mandou por Vice:-Rey d~ lndia a D. 

Luiz 
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Luiz de Attaide, lhe encommendou governalfe taõ 
bem, como D. Conff:antino. No anno de 1571 ef
tando o mefmo Rey em Almeirim o perfuadio a 
voltar à India , dandolhe o governo por toda a vida, 

. e que podia levar fua mulher , e juntamente hum 
~ Titulo muy honrado , e tudo recufou ; moílrando 

no feu definterelfe naõ menos grandeza no animo, 
do que valor no Oriente, onde ferá gloriofa a fua 
memoria , adquirida pelo valor , e fortuna das fuas 
emprezas, e naó menos pela piedade, com que tan
to confeguio adiantarfe a Religiaõ no culto do ver
dadeiro Deos, nos fermofos, e ricos Templos, que 
por todas aquellas novas ConquiA:as fe lhe erigiraó, 
de que elle foy admiravel iníl:rumento , com grande -
gloria da N açaõ Portugueza. 4 

Cafou no anno de 1562 , como temos dito, 
com fua prima fegunda D. Maria de Mello, que 
morreo a Jº de Março de 1605, filha de D. Rodri· 
go de Mello, 1. Marquez de Ferreira , e de fua fe
gunda mulher a Marqueza D. Brites de Menezes, 
como fe dirá no Livro 'VIII. Cap. IX. e naõ tive· 
raõ fucceífaõ. ~~~1=~ 

D.Ma-
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D.Rodrigo de 
Mcllo 1. Mar
qucz de Fer
reira , Conde 
de Tcntugal, 
+cm 17 de 
Agolto de 
1545. 

A Marqucza 
D. Brites de 

cnczes, Íe• 
gunda mu· 
lhcr. 

Tom.V. 

O Senhor Dom 
Alvaro, + cm 
1 soo. 

D.· Anraó de AI· 
mada, Capiraõ 
môr de Lisboa , 
do Confclho 
dclRcy. 

--
· . ~ ElRey D. Joaó 1. +em J 4 de Agof• 

to de •4l t• . 
O Senhor O. Affon- O. lgncs Pires '€ommcnaadtirt de 

~ 
fo J. Duque de Bra• Santos. . 

D. Fernando 1. do gança, +cm 146 1. 

nome, Duque de 0 B . p . ~D. Nuno Alvares .Perein, Condcf• 
Bragança,+ no t. • ntcs cre1ra' taveL 
de Abril de 147 8. Coodcíla de. Barcel· 

los. O. Lco_oor de Alvim. H. . 

~
D. Joaõ de Cúlro, ~ O. Pedro de Calho , Senhor do Ca· 
Senhor do Cadaval, davaL 

~J~~o- Peral, &e. D. Leonor Tellcs. de Menezes. 

D.LeoaordaCunha~Martim Vafquesda.Cunha LCon-
Giraó. de de VaJcnça de Campos. 

. D. T erefa T ellcs Gira6. 

· Martim Affonfo de~ Martim Affonfo de Mello , Senhor 
. ~ Mello, Senhor de de Barbacena ,_&e. Guarda môr 

D. Rodrigo Af· Ferreira de Aves &e. delRcy D. Joao 1. 
fonfo de Mcllo 1. Guarda môr deiRey D. Brites Pimentel, 1. mulher •. 
Conde de Ohven• D. Duarte. ~ Ruy Vaz Coutinho, Meirinho môr 
ça. D. Margarida de Vi• do Reyno, Senhor de Ferreira, &e. 

lhcna. H.. D.B~anca de Vilhena, filha de D. 
Hennque , Conde de Cca , e Cintra. 

~ 
)oaó Gomes da Sylva li. Senhor de 

~ 
Ayrcs Gomes daSyl- Vagos, &e. Alferes môr dclR.ey D. 

A CondcíTa O. lfa· va' Senhor de Va• Joaó (. +a J 6 de Março de 1445. 
bel de Menezes. gos , Regedor das D. Margarida Coelho. 

julliças. . 
D. ºBrites de Mene·~ O.Martmho de Menezes li. Senhor 
zcs, f cgunda mulher. de Cantanhede. 

___ D. Tarcja Vafqucs Co11tinho. 

~ 
D.AI varo Vaz de AI·~ Joaõ Vaz de Almada, Capitaó môr 
mada 1. Conde de de Lisboa. · 

Dom ~ d d Abranchcs, Cavallci• D. Maria Anncs, filha de )oanne 
AI d eUa~o d e ro da Jarrctiere, &e. Anncs de Almada, Senhor de Aljêz. 
de ~b~nchcs Ca~ D. Ca1harina de Caf· ~D. Fernando de Caíl:ro, Senhor de 

· raó n d 'L · f. rro, fegunda mulher. An~an, &.e. Governador da Caía 
p1 mor e 1 • doCivcJ, +cm 1441. 
boa, e.do fcu mar. D. lfabcl de Auaide. 

~ 
Ruy Vaz Pereira o~ D. Gonçalo Pereira, Senhor de Ca-
V elho. becein de Bafto, 

O. Conrlança de . o M · d Mº d 
Noronha. D. Brites 'de Noro- • aria e iran a. 

nha, que foy Carne-~ O§cnhor D. Affonfo, Conde de 
reira môr, G1jon , e Noronha, filho dclRey 

D. Henrique IJ. de Caltell.i. 
A Senhora O. lf abcl filha dclRcy 
D. Fernando de Portugal. 

~
D.JoaõTellodcMc-~D. Fernando de Menezes III. Sc-

0.RodrigodeMe. nczes, herdeiro da nhor de Cantanhede , Mordomo 
nczcs , Commen- Cafa de Camanhcdc. môr da Rainha O. lfabcL 
dador de Grando~ O. Brices de Andrade. 
la ~ Ordem de D. Leonor da Sylva.~ Ayrcs Gomes da Sylva 
Sanaa~o, Mordo- • 
mo mor da Rainha O. Leonor de Miranda , primein 
D. Leonor. mulher. 

D L M r ~Martim Vaz Mafca-~Fernaó ManinsMafcarenha5>Com• • conor a1ca• h Com d n • h rcn as, mcn a• mcndador mor de Sanuago. 
rcn as. dor de Aljuíl:rcl na . 

Ordem de Santiago. O. Filipa. • • • • • • 
lfabcl Corrca. ~Martim Corrca , Guarda môr do 

Infante O. Henrique. 
Mmmm D.Leonor da Sylva, [)ama da Rai• 

nha D. lfabcL 
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CAPITULO X. 
Z>o Senhor 'D. Fulgencio , XI. 'Dom Prior 

_ Ja Collegiada de (juimarÍles. 

E o efquecimento taõ geral 
nas nolfas coufas , que precifa• 
mente nos devemos de quei· 
xar por muitas vezes do def: 
cuido , com que fe houveraó 

_ os antigos , e agora com efpe.
cial razaõ , pois vemos , que 

narceo D. Fulgencio ' filho quarto do Duque de Chron.deJRcyO.Ma
J3ragança D.Jayme , e da Duqueza D.Joanna de noel, pan.1·"P·61• 

Mendoça fua fegunda mulher , e que f ó mente nos 
ficalfe em memoria , que fora hum dos fi1hos deíle 
Matrimonio , fem alguma outra individuaça6 do 
tempo, em que nafcera , e muito menos das acções 

Tom.V. Mmmmü da 
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da fua vida , o que nos tem caufado neRa Obra por 
muitas vezes trabalho fem fruto. 

De muy curta idade fe achou D. Fulgencio 
com feu irmaõ D. Conflantino no Bautifmo do ln· 
fante D. Filippe, filho delRey D. Joaó o Ili. CO· 

mo fica dito no Capitulo antecedente. Seus pays 
o deílinaraõ para a vida Ecclefiaílica , ·que elle · fe· 
guio ( parece que mais por obediencia , que por 
. vontade) porque dos verdes annos da fua mocida
de deixou· penhores, que teA:emunharaõ, que naó 
eraõ os coA:umes taõ ajut\ados ao eaado Clerical, 
que abraçara, por fer a continencia huma das prin· 
cipaes virtudes , que deve obfervar hum Eccleftaf. 
tico. Já no anno de l j j 1 fo achou na trasladaçaó, 
que ElRey D.Joaõ o III. ~andou faztr dos ollos 
delRey D. Manoel, e da Rainha D. Maria para o 
Mofleiro de Belem: foy efla funçaõ de \'Omp?- P" 
tavel , porque a1ém dos Grandes , affiíliraõ nella os 
:Bif pos do Reyno , e El Rey <J:-denou , que no mer:. 
mo banco dos Bifpos eflivelfe D. Fulgencio, loge> 
feguido a elles. N eGa occafiaõ na Miífa , que can· 
tou o Arcebifpo de Lisboa D. Fernand-0 de Vafcon· 
cellos de Menezes, foy D. Fdgenci~ o Subdiaco· 
no ; e fuppollo a Relaçaõ , que entaó "fc imprini10, 
naõ faz mell)oria de quem cantou o Euangelho, 
devia fer algum Bifpo , e fó fo lembrou da grande 
peífoa de D. Fulgencio, para moíl:rar a folemnida· 
de daquelle aél:o. Depois fe achou nas Cortes de. 
Thomar com aífento no banco dos Bifpos , mas nC"' 

ult~me> 
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ultimo lugar, fendo o motivo naó fer razaó de que 
hum Sacerdote fimples bouveífe de preceder aos 
'.da fua mefma Ordem com qualidades de Prelados. 
Foy. efte Principe Abbade Commendatario de S. 
Salvador de Travanca da Ordem do Patriarcha S. 
Bento , Prior tambem Commendatario de Santa 
Maria de Moreira dos Conegos Regrantes, Chan
tre da Igreja Collegiada da Villa de Barcellos, e XI. 
Dom Prior de Santa Maria de Guimarães. Todos Bmedillina Lofirana, 
eíl:es Beneficios teve ao mefmo tempo , e foy o ulti· tom. J. tir. 1• pan. + 

. d 11 M 11 • cap.8.pag. 2$S• mo Commendatarao aque es dous ou.e1ros, e o 
era ao tempo, que por mandado do Cardeal Infante 
D. Henrique fe fez a inquiriçaõ dos Moíl:eiros. O 
mef mo Cardeal fez com elle, que renuncialfe a Ah· 
badia com penfaõ de mil cruzados , que o Moíl:ei-
ro lhe pagava. Faleceo a 7. de Janeiro de 1581. 

No tempo, em que refidio na Villa de Guima· ... li • 
.. d d - d D'!OD. parr. 4t v. 1 ,. raes, ven o a gran e veneraçao , que os mora ores cap. 1 1• 

tinhaõ ao Santo Fr. Gualter da Ordem de S. Fran· 
cifco , lhe fez lavrar hum decente fepulchro , para 
donde fe trasladaraõ as Reliquias do Santo, em que 
fe lhe gravou o V erfo feguinte : 

Gualteri tegit !zoe venerabilis ~a fepul&hrum. 

Teve por filhos os feguintes: 
1) D. FRANCISCO DE BRAGANÇA, que narceo 

na Vi11a de Guimarães. Criou-fe em cafa de feu tio 
D. Theotonio de Bragança, Arcebifpo de Evora, 
de. cuja exemplar vida elle foube tirar documentos 

para 
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:para a que depois feguio. F oy PorcionHla do Cot.. 
legio Real de S. Paulo , em que entrou a 21 de 
.Fevereiro de 158;. Eíludou na Univerfidade de 
Coimbra , em a qual fe graduou Bacharel em Ca· 
nones : foy Conego da Sé de Evora, Deputado do 
.Santo Officio de Lisboa , em que entrou a J o de 
Setembro de 1599 , Sumilher da Cortina, Deputado 
da Mefa da Confciencia , e Ordens , de que tomou 
polfe a 10 deJulho de 1J94, Defembargador doPa· 
ço , Reformador da U niverfidade de Coimbra por 
Provifaó de 20 de Março de 1604 , que fe pubJi. 
cou em 1 o de Novembro do mefmo anno , a qual 
reformaçaó veyo a fazer no tempo , em que era 
Reytor Affonfo Furtado de Mendoça; e fendo con
nrmada por ElRey , fe aceitou em Clau.llro pleno 
a 1; de Outubro de 1612 , e anda nos Eílatutos da 
Univerfidade a foi. 301; Commiífario Geral da Bul. 
la da Cruzada por Bulla do Papa Paulo V. de 1 & 
de Dezembro de 1609 , de que tomou polfe no an
no feguinte; Deputado do Confelho Geral do Santo 
Officio , em que entrou a 1 de Setembro de 1 617. 

Neíle anno por nomeaçaó de 21 de Outubro feita 
em V entozilha , fendo promovido ao Bifpado da 
Guarda D. Francifco de Ca{lro , o nom~ou ElRey 
Prefidente da Mefa da Conf ciencia , e por algum 
motivo devia de deixar de aceitar eGe grande lu
gar , porque he certo , que o naõ exercitou ; · mas 
iam bem naó ha duvida, que nelle foy provido, co
mo vi em as refoluçóes originaes daquelle tempo. 

Teve 
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Teve em Madrid ·o lugar Eccleíiaff:ico no Coníe
lho de Portugal , e foy do Confclho de Eff:ado. No 
anno de 1619 fe achou nas Cortes , que fe celebra· 
raõ em Lisboa, fendo hum dos Procuradores da No
breza. Foy vifitador da Inquifiçaõ, e voltando pa
ra o feu lugar na Corte de Madrid no anno de 1629, 
foy eleito no de 16 J o Patriarcha do Brafil, e India, 
lugar , que naõ teve effeito. Eff:ando nomeado por 
ElRey com a commiílàõ de expor aos Prelados do 
Reyno o aperto, em que fe achava o Efiado da In
dia Oriental, para tirar hum f ubfidio EcclefiaíHco, o 
diípenfou EIRey. por hum Alvará , e defpachou ao ChanccL delR Fiüp
mef mo tempo , dizendo: E reprefentandome a prom- pclV. li•. 1 .si.7oJ.1• 

pta vontade para o executar, e juntamente jêus .flrvi-
ços , e idade , a refPeito de e/lar taô adiantada , me 
naô poder tornar a fervir na praça de Con/Cllzeiro de 
-E/lado no fopremo C onfalhô da Coroa defle Reyno, 
que rejide junto à minha pej)oa , t:I c. e pedindome li· 
cença para fe retirar a fia calà com grata vontade 
minha, a qual licença lhe concedi, f7 e. Dada em Lif. 
boa a 19 de Junho de 16 J 1. N efte mef mo Alvará 
lhe fez merce de dous mil cruzados de penfoens Ec· 
defiaff:icas , de que já tinha mil cruzados no Fifco 
da Inquifiçaõ , com outras merces , a faber : duas 
Capellas para dous criados , e a do foro de Fidalgo Chancet. do diro Rcy, 
para a peífoa , que elle nomcaff'e, o qual tendo a liv.i_ç. foL6.c liv. ~ 1• 
qualidade necetfaria , o Mordomo môr lhe pafiària fot.71· 

Alvará em fórma. Em todas eílas grandes occu-
pações moftrou fempre grande zelo do ferviço de 

Deos, 

I 
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Deos , dando admiraveis exemplos de virtude. A 
f ua caía compofla com a grandeza devida ao feu al
to nafcimento , foy o exemplar da modeftia , e hu
ma Academia das fciencias , e artes liberaes , em que 
educava aos f eus domefticos , applicando a cada 
hum conforme a categoria das peffoas, para o que 
mantia Methes com grande def peza , ou foífe nas 
Humanidades, ou na Mufica, ou na Pintura, e ain
da aos efcravos fazia enfinar , do que podiaõ tirar 
na f ua esféra utilidade. Os ef piritas de grande Se
nhor lhe abriaõ o caminho aos divertimentos inno
centes do feu eítado , confervando grande numero 
de palfaros diverf os , e animaes de todas as caRas, 
que mandava vir de todas as partes do Mundo, o 
que confervava com def peza , fendo grande a das 
conduções ; e p6ilos em parte, aonde podiaó fer 
viff:os , concorriaõ à fua cafa affim os nacionaes , co
mo os Ellrangeiros , a admirar aquellas diveríãs ef. 
pedes da producçaõ da nature2a. Era de vida irre
prehenfi vel , de animo pio , e heroico, como grande 
Senhor. No culto Divino muy cuidadofo , e af
fim a fua Capella era ornada de preciofos ornamen
tos , de muita prata , e grande aceyo. A fua fami· 
lia com o feu exemplo era cafia, e reformada; e ar· 
dia nelle tanto ella virtude, que fazendo reffexaó; 
que naó era pequena ruina das almas exporemfe 
pinturas indecentes, e lafcivas por ornato; fez im· 
primir os pareceres de homens doutos contra efle 
abufo em hum livro em Madrid no anno de 16~~, 

e vol-
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e voltando ~ara o Reyno com licença delRey Ca· 
tholico , fe retirou a Coimbra , dizendo , que na• 
quella Cidade viviaõ os melhores Medicos para a 
alma , e para o corpo ; e naõ podendo refiflir aos 
frios daquelle clima em felfenta annos .de idade, veyo 
para Lisboa , aonde de huma doença morreo a 3 1 

deJulho do anno de 16J4, e mandou-fe enterrar na 
Cafa Profeílâ da Companhia ( de quem fez grande 
eíl.imaçaõ ) ao pé da Capella do N aícimento , que 
elle mandara lavrar à entrada da SacrHlia , onde jaz 
com efte Epitafio : 

Aqui jt1{ 'D. Francifto de '.Bragança, 
indigno Sacerdote , do Confelho de EJ
tado dos 'R.eys defle 'R.,eyno , que em 
Jua vida efcolheo , e fabricou e/le lu
gar, e Capei/a, e Altar, que eHJ de
fronte, pela muita devo; aõ, que tinha tl 
Companhia, particularmente .a e/la la
fa. Faleceo aos XXXI. de julho de 
M 'DC. XXXIY. 

·1 ~ D. ÁNGELICA DE BRAGANÇA iua irmãa , 
foy Religiofa , e Abbadefià do Mofteiro das Cha· 
gas de Villa-Viçofa. 

Tom.V. Nnnn 
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CAPITULO XI. 
Vo Yeneravel, e Santo Yaraõ 'D. 'Theotonio, 

· Âr:cehifpo áe Evora. 

1 STE Illuff:riffimo Prelado foy 
1 Arcebifpo Metropolitano da 

_ Santa Igreja de Evora , e hum 
dos mais infignes Paflores, que 
nella fe numera6 , a qual regeo 
com integridade , e illuítrou 

~~~~~~'com exemplos de virtude , e 
Je e ar1da e , com total efquecimento de que naf. 
cera Princípe ; porque fe na6 lembrava mais , de 
que formar no feu coraçaõ hum Templo a Deos , 
erigido em abatimento , e profunda humildade. N af
ceo na Cidade de Coimbra a 2 de Agoflo de 1) J o 
quinto filho do Duque de Bragança D. Jayme, e 

Tom.V. Nnnn ii de 
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Bifloria q enealogica 
de fua mulher a Duqueza D. J oanna de Mendoça, 
que enta6 fe achava6 com toda a fua Caía nefta 
Cidade , onde os levara o receyo da pefte , que ar
dia em diverfas partes do Reyno. Foy1he pofto o 
nome de Theotonio por devoçaõ dos Duques ao 
Santo Portuguez defte nome, e f6 agora achámos 
a razaó de alguns nomes' . pouco ufados , que os Se· 
nhores da Cafa de Bragança puzera6 a feus filhos , 
naó attendendo muitas vezes ao ufo, que fe prati
cava já muito em Portugal , e tinha fido, fegundo 
diz Demo!l.henes , dos Athenienfes, dando ao filho 
primogenito o nome de feu avó paterno , e ao fe· 
gundo o de feu avô materno , o que na Sereniffima 
Cafa de Bragança fe obfervou com os dous Duques 
D. Theodofio, e D. Joaõ; porém o de Jayme naó 
fabe.nos _, que tiveífe motivo, fenaõ foy a memoria 
de feu antigo , e heroico afcendente ElR.ey D. Jay· 
me 1. de Aragaõ o Conqui/laéor , o que fe infere 
com o Duque D. J ayme , quando reformou as fuas 
Armas , meter no Efcudo as de Araga õ , como fica 
dito. P6de fer, que a memoria dos grandes Empe· 
radores Con!l.antino, e Theodofio, foífe caufa de 
que tomalfem efles nomes , os que efiavaó deA:ina· 
dos para o Imperio ; e que o de Alexandre foffe pe· 
lo mefmo motivo, fe naõ lembralfe a affinidade de 
Alexandre F arnefio , naõ menos illuíl:re , que o de 
Macedonia. Nos Ecclefiafticos o de Fulgencio, po
deria fer pelo Santo Doutor deA:e nome ; e nas Se
nhoras o de Serafina , Cherubi11a , Angelica , e Eu-

. . 
gema, 
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genia, moA:raó ou fingularidade para diflinguirfe, 
ou a imitaçaó do que fignificaõ , ou a devoçaõ a 
alguns Santos , e Santas ; e tambem póde fer , que 
nafcelfem no dia, em que a Igreja celebra amemo· 
ria daquelles Santos, pois infelizmente ignoramos 
os dias dos nafcimentos de muitos. Na U niverfi· 
dade de Coimbra eA:udou D. Theotonio Humani
dades em companhia do Senhor D. Duarte, filho 
delRey D. Joaó III. e do Senhor D. Antonio, fi .. 
lho do Infante D. Luiz, que depois com diverfa 
fortuna morreo em Pariz appellidando-fe Rey de 
Portugal. Eíludou Theologia em Burdeos, e Pa
riz ; e tendo feito progreífos nos feus efi.udos, paf. 
fou a correr varias Cones de ltalia , e depois à de 
Inglaterra, onde fe achou incognito no anno de 
t 5 5 4 , quando naquella Corte fe celebrara ó as vo· 
das dclRey D. Filippe II. de Caílella com a Rai· 
nha Maria de Inglaterra ; e tendo-fe inftruido nas 
politicas do Mundo , com o que fez moffrou , que 
naó queria praticar mais, que nas do Ceo, em que 
perfeverou toda a vida : foube as linguas Italiana, 
Ingleza , e com perfeiçaõ a Franceza , em tempo , 
que naõ era taõ commua como hoje em Portugal, 
para onde voltou , e feguindo hum methodo de vi
da excellente , fervia de admiraçaõ o feu recolhi· 
mento. 

Nos mais florídos annos da idade fe achava D. 
Theotonio , quando movido do exemplo dos Reli· 
giofos da Companhia, que . havia pouco fe formara 

em 
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Tcllcs Chron. da Com· em Roma no anno de 1 5 40 , tomou a roupeta def. 
panhia, pan. 1. liv. z • . ta ef clarecida Familia, naõ fem contradisaõ do Du
ºP· 37· que feu irmaõ , que fentio muito eíl:a refoluçaõ .. 

Aqui perfeverou com grande exemplo dilatando o 
feu coraçaõ nas delicias do efpirito , e fe mortifica
va com tanta af pereza, que aos mefmos Padres cau· 
fava admiraçaõ , fem que a prudencia dos Prelados 
)he pudeífe pôr termo. N eff:es exercidos perfeverou 
alguns annos , até que foy . chamado a Roma por 
ordem de Santo Ignacio, que com luz fuperior co
nheceo, que a Divina Sabedoria pelos inexcrutaveis 
íêgredos da fua Omnipotencia , fe queria fervir dei· 
le em outro eff:ado., como o Santo lhe d~clarou , e 
depois fez com tanta gloria fua. Affim fe vio conf. 
trangido a largar a roupeta com-benepJacito del
Rey , e do Duque feu irmaõ ; mas com grande 
fentimento feu, e da Companhia, a que fempre con· 
fervou amor , e refpeito de Mã y , tendo com eftes 
Religiof os grande trato , e lhe fiou os negocios 
mais arduos da fua vida. Ordenado Sacerdote come· 
çou a luzir na fua peífoa hum recolhimento , e de· 
cencia de vida , e coílumes , que eraõ abonadores 
da fua alma. Achava-lê D. Theotonio com os de
fejos de foccorrer aos pobres , mas com curtas ren· 
das ; porque naó tinha mais Beneficios , que a The
f ouraria da Collegiada de Barcellos, e hum a penfaó 
de mil e quinhentos cruzados , que feu primo fe
gundo El Rey D. Filippe lhe dera , e huma Igreja 
por provimento do Duque feu irmaõ na Provinda 

de 
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de Traz os Montes. · Eí\a occupou com· tal exem~ 
pio , e caridade , que p6de fervir de admiraçaõ ; e 
fe da fua vida nos naõ deixara outra memoria , ella 
f6mente bailava para confeguir huma univerfal ve .. 
neraçaõ ; porque era para ver hum filho do Du .. 
que de Bragança , fobrinho delRey D. Joaõ, a· 
quem os Reys tratavaõ com attençaõ , morar em 
humas caías taõ humildes , que eraõ cubertas de 
palhas , fem adorno algum , pois todo o feu patri
monio difpendia com os neceffitados freguezes, edi
ficando-os com o exemplo , e com a caridade , (que 
he a Rainha das virtudes ) e ainda mais quando di
latava o feu coraçaõ em profunda humildade. Efla 
Igreja renunciou D. Theotonio , e fe foy viver a 
Salamanca, aonde lhe mandou as boas vindas a Ma
dre Santa Therefa , que entaõ eftava em Segovia , e 
com. ella teve eípecial trato. No Tomo das Cartas 
da Santa , que fe imprimio em 1661 , andaõ algu
mas para o Arcebifpo; e quando da fua virtude naó 
tiveramos taõ irrefragaveis teflemunhos , baffava 
para credito da fua vida o refpeito, com que a San
ta Madre o tratava. Da mefma forte com S. Car
los Borromeo , entaó Arcebif po de Milaõ , com 
quem teve muita familiaridade , e naõ menos com 
o Cardeal Gabriel Paleoto, Arcebifpo de Bolonha, 
e com o Santo D. Fr. Bartholomeu dos Martyres , 
Arccbifpo de Braga ; e como era virtuofo , toda a 
fua amifade era com Santos. Defla Cidade o tirou 
feu tio o Cardeal Infante D. Henrique para feu 

Coa d-
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Coadjutor , e· futuro fucceffor no Arcebifpado de 
Evora , em que o confirmou o Papa com o titulo 
de Bifpo de Fêz, de que fe lhe expediraõ. as Bullas 
a 28 de Junho de 1 ;78. Com a perda delRey D. 
Sebaíl.iaõ , retrocedendo a linha Real dos nolfos 
R~ys , foy coroado o Cardeal em Rey, e fuzen· 
do ceífaõ do Arcebifpado d~ Evora em D. Theoto
nio , fem dilaçaõ f e recQlheo à fua . Diocefi, e nella 
foy recebido com demonítrações de gollo, &zendo 
a fua publica entrada em 7 de .Dezembro do referi
do anno. No feguinte convocou Cortes ElRey 
D .. Henrique em a Cidade de Lisboa , e o mandou 
chamar a Evora. N ef:le tempo lhe chegou o Pallio 
de Roma , que tomou na Igreja do Carmo da maõ 
do Arcebifpo de Lisboa D.Jorge de Almeida. Aca· 
b~do o aéto das Cortes , obteve permillàõ delRey 
para fe recolher à fua Igreja , e em pouco tempo 
começou a luzir o feu zelo , paffando a reforma ao 
auge da perfeiçaô. Foy a fua Caf.t o exemplo da 
modellia , e da pobreza; naõ parecia Palacio de 
hum Príncipe, que era Arcebifpo de Evora, fenaó 
caía de hum muy pobre Parocho. N aó fe via no 
leu Palacio couía alguma de feda , nem armações ; 
as paredes eftavaó cubertas de huns panos fem guar· 
niçaõ , as cadeiras , e bofetes eraõ de nogueira , cou· 
fa muy ordinaria , naõ havia prata , fervia-fe de ef; 
tanho , a fua cama pobre , e de ordinario f obre hum 
eA:rado, ou em hum catre de nogueira, que pare· 
ce ref eryava para algumas occafioens j . naõ havia 

mais, 
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mais ; que duas almofadas de veludo preto pará 
algum hof pede de refpeito , as do feu ferviço eralS 
de pano preto , e cordovaó ; ufava commummente 
de baeta , e no campo çaragoça, ou eftamanha par• 
da , mas tudo feu muy aceado, e com grande lim• 
peza : era tal a f ua moderaçaõ , e modeftia , que fc 
refere em Memorias particulares , que tenho fuas 1 
mandadas do Mofl:eiro da Cartuxa de Evora , quo 
o Papa Clemente VIII. em huma occafiaó mo~ 
trandolhe o~ feus criados hum peça de pano com 
mefcla de huma cor alegre para veílido de campo, 
gavando-a, diífera: Naô ficaria mal d~e pano hum 
vellido ao Papa; mas qus diria D. Theotonio Àrce· 
~ifao de Evora l Taõ dilatada era a fama da fua mo
deí\ia ! Naõ havia oilentaçaõ , que foífe demonf.. 
tradora da grandeza de quem a occupava, fenaõ 
.da ardente charidade , com que foccorria aos po· 
bres. Toda a opulencia daquella grande Mitra 
fe diilribuia em fagrados empregos, e em remedio 
dos miferaveis , f6 elle era o neceffitado , pois f6 
para a f ua pdfoa tinha por perdido qualquer leve: 
gaflo. . 

No dito anno de t S79 padeceo a Provinda de Nicol_ao Agoflinho n& 
Alentejo huma fatal eíl:erilidade , de que (e feguio rua vida. 

huma geral fome em toda ella, e principalmente na 
Cidade de Evora. F oraõ Jogo abertos os celleiros 
do Arcebifpo, e fenhores delles os neceffitados, e 
moílrou a experiencia , que na grandeza do feu anl· 
mo perigariaó depois todos os mais ; porque de to. 

Tom. V. Oooo da 
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: ela a Província concorriaõ mendigos iem ·numero 
· às vozes da fama da generofa caridade do Prelado; 
eaffim fe determinou' que fe détfe o pa5 já cofido; 
tepartia.fe todos os dias , dando-fe a c~da hum pelo 
numero da familia , que havia de ·manter. A efte 
caí\igo da DivinaJuR:iça fuccedeo outro, fenaó ma .. 
yor, mais horrorofo , com que ella coíluma moílrat 
aos Reynos o pouco , que ha de miA:er para aca· 
bar com os mais dilatados , e opulentos Imperios, 
pois he o mal da peíle hum fummario período da 
·vida. Aqui fe vio o valor , e o zelo do Prelado, 
naõ f 6 como pay , ( porque em taõ funeflos acci
dentes coílumaõ fogir os pays dos filhos) mas como 
Santo. Vencia tudo a caridade , que obriga com 
mais eR:reitos vinculas , que a natureza. Todos 
eraõ naõ fó foccorridos com o precifo , mas regala
dos com o que appeteciaó; fendo taó largas as dcf.. 
pezas , que empenhada a íua prata , chegou a naõ 
ter hum caíliçal , em que fe lhe puzeífe huma véla, 
é a metiaõ em huma laranja para fe ter direita; dei
xando neA:e exemplo à vaidade dos vindouros hu. 
ma confufaõ dos inuteis apparatos, com que fe fer· 

·vêm al~uns Prelados da Igreja-Catholica. 
N aõ era no Arcebifpo menor , que a genero

fidade do animo, o zelo, em que ardia da falvaçaô 
das almas , como bom Patlor , diflribuindo Paro· 
chos , e Religiofos , que voluntariamente fe offere
ciaõ a fervir netla virtuoía empreza , fendo tal a fua 
vigilancia, que acodia aos que viviaõ em quintas, 

e ain· 
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e ainda aos das Comarcas mais diflantes , fem que 
ao feu cuidado nada foífe difficil ; porque todos o 
achavaõ como Santo, e como Príncipe , com a pef. 
foa, com o confelho, e com a fazenda. Andava 

" pelas ruas, e praças publicas o Arcebifpo animando, 
e conf olando a todos com a foa prefença ; grande 
foy a edificaça6 dos que fervia6 , mas ainda mayor 
a gloria do Prelado, que com o exemplo os perfua
dia. Serenada eff:a horrorofa tempefiade , em que 
acabara6 tantas vida~ , premiou com Beneficios , e 
outros lugares aos Clerigos, que ferviraõ com dif. 
tinçaõ , fendo preferidos o~ de mayores merecimen
tos no trabalho : quizeraõ os Efmoleres dar contas 
das largas def pezas, que fe tinhaõ feito, e naõ as quiz 
o prudente Prelado ver. Tal era o feu animo, e 
tal o conceito , em que tinha as peífoas , de que fe 
fervia! 

Em quanto durou o mal, affiíl:io no Convento 
da Cartuxa , ft:guindo a vida Monatl.ica , como fe 
a profeffàra. Elle f6 fervia nos dias de R efeitorio 
aos Monges , affiíHa aos doentes , fazialhes a cama, 
varrialhes a cella , ajudava ao SacrHlaõ em todo o 
G!rviço da Igreja , e palrando a mayorcs exprelfoens 
da humildade, a feus proprios hombros carregava os 
Jadrilhos para a obra ; e como fazia mayor pezo do 
que o Padre , que neíl:e humilde exercido o acom. 
panhava , o exhortava com galantaria de lhe dizer, 
que elle levava mayor carga. Deíl:a forte foy a fua 
peífoa vivo exemplar da humildade. N elle fe via 

Tom. V. Oooo ii pra-
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praticada eíl:a virtude em grao heroico ; porque 
em todo o tempo, e em toda a occafia6 rcfplande
cia, ou foífe em cafa , ou na rua.- A f ua mefa quan
do efi:ava na Cidade, era rodeada de doze pobres, a 
quem elle fervia , e adminiftrava a comida , e de or
dinario mandava fempre ao Hofpital, ou aos Ca
puchos huma iguaria. Em quanto eftava à mefa 
ouvia liçaõ efpiritual. Depois de comer mandava 
examinar os pobres da Doutrina Chriftãa, e inílru
illos nos principaes myfterios da Fé. Nefte tempo, 

. que efi:ava na Cartuxa, lhe foy hum Religiof o de S. 
Francifco pedir licença para prégar , o qual pelo 
coflume de fàllar com os feus ReUgiofos , chamou 
inadvertidamente ao Arcebif po Padre , e conido , 
emendou Senhor: o Arcebifpo com graça lhe ret: 
pondeo: Padr_e .naõ vos retrateis, parque a dignida· 
de, que tenho dé drcehi/po, naõ lze por Senhor, he por 
Padre. · 

Dentro do feu proprio Palacio havia Hofpital 
para enfermos, convertendo as alfayas .magnificas, 
que inventou a vaidade para adornar os Palacios 
dos Príncipes, e grandes Senhores, cm o uf o dos ne
ceffitados. Caminhava hum dia para o Convento 
da Cartuxa montado em huma mulla, que era o ap- · 
paratof o trem, de que ordinariamente ufava ; e ven
do hum enfermo muito mal tratado no caminho , 
fe apeou, e o mandou pôr nella, e levar ao f eu Hof
pital. Em outra occafiaõ eílando em Almeirim , 
naó tendo mais lançocs , que os da cama , mandou 

tirar 
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tirar hum para amortalhar hum homem, que o frio, 
ou a miferia, fizera perecer à mingoa. Chegou a 
defcalçar os çapatos para os calçar a hum pobre. 
N aó houve quem naõ experimentalfe os cffeitos do 
feu compadecido animo , nem deixaíle de admirar 
a fua ardente caridade. Duvidava o feu Efmoler 
foccorrer a huma mulher honrada recolhida , mas 
muy pobre , e tinha ties filhas , fendo o motivo, 
porque quando hiaõ à Miífa as via com luvas. N aõ 
faltou quem o diífdfe ao Prelado ; e agradecendo 
a advertencia , ordenou ao Efmoler, que a vifitaífe, 
por naõ fer o trato , que pedia a dccencia das pef.. 
f oas , a que as privalfe do beneficio da efmola : fuc· 
cedendo o mcf mo neR:e cafo , que ao grande Patri- . _ 
archa de Alexandria S. Joaõ Efmoler pois na ca· Vida dcS. Joao.~fmo· 

. . ,., ' ler, cap.6. in Yms Pr 
ridade com o prox1mo parece nao excedeo ao Ar.. '"'"', liv •. •· pag. • 82. 
cebifpo nenhum dos Prelados, que ·venera a Igreja 
Catholica. 

BA:imou muito o Eíl:ado Religiofo, fendo as 
Religioens reformadas as de feu mayor trato. No 
Convento dos Capuchos de V ai verde (fabrica fua) 
affiR:ia muitas vezes, mas com tal recolhimento, 
que ~aõ fazia d~ffcrença dos mais Religiof os , fe .. 
guindo todos os aél:os da Communidade. Lavava 
na cofinha a louça , e algumas vezes os pés aos Re .. 
ligiofos , naõ fe eximindo de lhe ajudar a cofer os 
habitas , e fazendo outros exercidos de verdadeira 
humildade. Mas como naõ feria defla forte entre 
Religiofos Obfervantes , onde a virtude cofluma 

fer 
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fer eílimulo , e fif cal do mais empedernido coraçaõ, 
fe em fua caía tinha os mef mos exerci cios , porque 
no tempo da pefi:e fe punha o Arcebifpo D. Theo
tonio a fazer fios para os doentes , cozerlhe as man
tas , e os enchergoens? N a6 teve magnificencia de 
Prelado, em que foy moderado: foube ufar de vo
luntaria pobreza ainda no trato da f ua peífoa. Em 
huma occaíiaõ o bufcava hum Cidadaõ honrado de 
Evora, e naó achando a quem dar recado, fe foy 
alarganJo pelas cafcts dentro , a ver fe encontrava 
algum criado ; e quando menos o cuidava dá com 
os olhos no Arcebif po , e o vê· occupado , cofen• 
do huns calções groíleiros : corrido daquelle naõ 
imaginado encontro fe foy retirando fem dizer pa- . 
lavra. Sentindo o Prelado gente , chamou , aco
dio o homem, e lhe perguntou: Como .fl retirava 

.fim lhe Jallar? Pois , Senhor, naõ quereis ( lhe diz) 
9ue me envergonhe de vos ver e/lar cofendo ! A 
quem o Santo Prelado com roflo alegre refpondeo : 
Nunca ouvill.es aquelle ,e/ehre adagio, remenda o teu 
pano para te chegar ao anno? 1/]o, Senhur , lze mui
to hom para mim ; mas para vos Principe por nafci
mento , e pela alta dignidade da Igreja , a quem a 
grandeza da pejjoa poz no Mundo na mayor gradua· 
çaô da terra, naó pode /er decente. Ao que o San
to Prelado ref pondeo elf:as palavras dignas de eter· 
na memoria : Em quanto me po!fa.firvir deites , vou 
poupando outros para os meus pobres. Oh exemplo 
de Prelados ! Oh confufaõ de animos ambiciofos ! 

Qual 
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Q.ual ferá a· daquelles, que feguindo o nome de fuc~ 
ceífores dos Apoflolos na dignidade , devendo fer 
MeA:res do exemplo , e da doutrina , naõ fe lem• 
bra6 da pobreza , parecendolhes , que as rendas da~ 
Mitras faõ heranças dos feus mayores ? 

Sendo eR:e virtuof o Prelado ta6 pio , e efmo. 
ler, como temos viff.o, na6 foy menos magnifico 
nas occafioens publicas , em que devia obrar como 
Principe , como fe vio quando veyo a eff.e Reyno 
aEmperatriz D. Maria de Auflria noanno de 1s82 
a vifitar a feu irmaõ BIRey D. Filippe II. que ef. 
tava em Lisboa, e trazendo huma luzida comitiva 
de Senhores , e familia , a todos hof pedou , e fez as 
def pezas no feu Arcebifpado , o que lhe agradeceo 
com notaveis expreffoens o Cardeal Archiduq~e AI· 
berto da parte dei Rey , e da f ua. No anno de 158 J 
recolhendo-fe de Lisboa para Madrid o Prudente 
Filippe , fez o caminho por Evora, f6mente por vi
fitar ao Arcebíf po , que o hofpedou , e a toda a Cor• 
te com igual grandeza. Efta foube f empre confer· 
var tendo nas Cortes eA:rangeiras Agentes feus, pa· 
ra ter noticia do que fe paífava , porque os interef.. 
fes da Republica naõ lhe impediaõ os caminhos do 
Ceo, naõ faltando em parecer Principe quem f6-
mente cuidava em fer Santo; e affim foy taó defin
tereífado de todas as vaidades do Mundo , que ten
do na Curia a nomina de Cardeal por ElRey D. 
SebaA.iaõ , a quem a anticipada morte privou ao 
Arcebif po defta dignidade , · nunca fe lembrou de 
· fazer 
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fazer negociaçaõ alguma fobre eff:a materia , ntm 
ainda huma leve infinuaçaõ a EIRey D. Henrique, 
C(Ue fuccedera no Throno , e menos a ElRey D. 
Filippe , o que a f ua grande peífoa pelo parenteC. 
co com a Caía Real, que reynava , poderia facili
tar. Porém como cuidaria em mayores dignidades 
quem era taõ humilde , que ordeRou, que falecen
do fóra da Cidade de Evora , folíem feus oífos traC
ladados fem mais apparato , do que póRos fobre 
hum jumento dentro de hum faco , e levados ao lu
gar , que tinha deftinado para fua fepultura ! Vivia 
taõ radicada no interior do f eu cor.açaõ a humilda
de , que nada pode alterar a f ua paciencia , ainda 
quando era ultrajado, e offendido o refpeito em def. 
attenções.; pois chegou hum. Conego (atrevida· 
mente defcomedido ) a offi:ndello com palavras , 
faltando ao que devia como a Prelado , e como a 
Principe, contra quem o atrevimento o fazia reo 
de atroz culpa: porém o Arcebifpo com o femblan· 
te ina1teravel , placido o coraçaõ , com alegre mo
do , o Cocegou , e abraçando-o o defpedio, alfaz caf
tigado, e confufo delte carinho. ERimou muito os 
f~us Conegos, e coff:umava dizer delles , que como 
foífem caR:os , tudo o mais lhe fofreria. Vifitava-os 
nas fi1as enfermidades , e com os Clerigos bem pro
cedidos, e de bons coA:umes tinha o mefmo cuida· 
do, e os mandava vifitar em femelhantes occafioens. 
Achava-fe em Evora doente hum Clerigo , que ti· 

. nha lido Prior de Muja, 4omem de vida exemplar; 
por 
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por· etle'motivo fÓmente, elJe mcfmo o foy vifitar. 
Aborreceo muito a hypocrefia , e veflindo fempre 
honcA.o, e pobre, foy com muita limpeza , e gra ... 
vidade ; fuccedendolhe o mefmo , do que à S. Boa.. . 
ventura , que dizia fer a limpeza exterior, fignifica• 
çaõ do que no interior patiãva a alma. As fuas 
mãos nunca viraõ mais dinheiro , que o que diílri· 
buia com os pobres. Defpendeo grandes fommas 
em fabricas , de que fe vem eternos teflemunhos da 
fua piedade na Diocefi de Evora. He obra fua a 
Cartuxa de Scala Cteli daquella Cidade, digna do 
fcu generofo animo, a quem deve Portugal o CO• 

nhecimento deíla Religiaó, que à cufla da fua di· 
ligencia, e defp~za trouxe para elle, adonde feguin
c:lo a auíl.éra vida Monafüca , que lhe deixou o feu 
Santo Patriarcha , fe conferva na perfeitiffima oh· 
fervancia do ft:u Iníli tu to, e nella tem floreei do V a. 
roens infignes em virtude. N eíl:a Caía entraraõ os 
Monges a 15 de Dezembro do anno de 1598, mu
dando-fe do Paço de Evora , onde efliveraõ com 
grande edificaçaó , até que fe poz em termos o 
Mofleiro de poder fer habitado. Nefla obra gaf
tou o Arcebifpo mais· de cento e cincoenta mil cru
zados, dhbeleceolhe rendas para a fua fubfiíl:encia, 
provendo-o de prata , ricos ornamentos , e iníignes 
Relíquias, entre ellas he hum pedaço do cafco da 
cabeça de S. Bruno, que fe guarda com grande ve• 
neraçaõ em hum corpo de prata. Ultimamente. 
deixou o V eneravCI Arcebifpo eA:e Moí\eiro por 

Tom.V. :Pppp · her· 

/ 
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herdeiro de toda a fua fazenda , para que fe ácabafl 
fe na ultima perfeiçaõ, que elle tinha determinado. 
Entre muitas alfayas ricas, lhe deixou huma feleéla; 
e para aquelle tempo numerofa Livraria, naõ f6 de 
livros impreífos das edições mais raras , cm que fe 
achaõ os primeiros Authores, que cfcrcveraõ con• 
tta os Herefiarchas daquelles feculos ; mas muitos 
manuícricos Gregos dos Santos Padres , de que ai· 
guns naõ correm imprelfos , Arabigos, Synicos, e 
de outras linguas Orientacs , e muitos Portuguczes. 
Entre eA:es fe confervaõ as Obras delRey D. Du
arte , de que fizemos mençaõ no Livro III. Capi
tulo VII. pag. 491, e outros, de que nos temos va. 
lido, e alguns de ma terias differentes, os quaes depois 
vLnos no anno de 17 J 6 quando fomos à Cidade de 
Evora. O Padre Manoel Pimenta lhe fez o feguin~ 
te Epigramma : 

H aélenus ignotas. per te quorl veélor in oras , 
Princeps , ingenii ell munus, opusque tui : 

.Adjicis egregiis quod templa in)ignia natis : 
N atorum , u P atris, (ub /are viv1t amor. 

Quod veniente die, quod me fugiente requiris, 
Te Duce, Brunonem, noxque , diesque , /ànat: 

Spiro quod aug11/la c~latus imagine, mira 
Hoc animi pietas, !zoe tua dextra facit. 

Multum aliis, Princeps, tribuis, milzi prodigus uni 
Cum )is, fi juheas fa.lvere, parçus erit. 

He 
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He eR:e Moíl:eiro do Padroado da Sereniffi~a Caía 
de Bragança , porque o Arcebifpo , feu Fundador , 
renunciou o titulo , e Padroado nos Senhores deíl:a 
Caía, e o aceitou o Duque D. Theodofio II. do 
nome , na fórma em que os Padres lho offereceraõ, 
por huma Carta patente do Geral , e Definidores, 
juntos em Capitulo geral, a qual doaçaõ do Padroa· 
do o Duque aceitou , mandando paífar Carta de 
aceitaçaõ. E porque todos efles papeis fe perde· 
raõ , o Prior, e Monges daquella Cafa querendo rá
ti6car a doaçaõ do dito Padroado na mefma fórma, 
em que fora concedida, aos fucceífores da Sereniffi
ma Caía de Bragança , para confervarem a Cartu· 
xa de Scala Cteli na fua Real protecçaõ, o repre
fentaraõ à Mageíl:ade do Senhor Rey D. P~dro II. 
entaó Adminiíl:rador da peífoa , e bens do Príncipe 
do Brafil feu filho, Duque de Bragança, o que acei· 
tou em feu nome, por hum lnfhumento publico Prova num. 1 ~7• 
feito em Lisboa a 17 de Fevereiro de 1701, pelo 
Procurador do Eflado da Sereniffima Caía André 
Lopes de Oliveira , e o Padre Antonio de Santa 
Anna , Procurador da Cartuxa de Evora. F oy 
grande a devoçaõ , que o Arcebifpo confervou 
fempre ao fagrado ln{Htuto da Cartuxa; o trato, 
e amifade , que teve def de os feus primeiros annos 
com os Religioíos das Cartuxas de Pariz, Roma, 
Colonia , e outrai terras, aonde reúdio , e o quan-
to reconhecia os feus merecimentos, como elle re-
lata em huma Carta ·' que efcreveo ao Papa Gre-
~ Tom.V. Pppp .ii gorio 

. 1 
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gorio XIII. que por fer fua lançarey nefi.e lugar, e 
diz affim: 

BEATISSIME PATER.· -

,, Religioni, & MonaíHca: vi~ mancipatos 
,, viros femper colui , & peculiari quodam amore 
,, profecutus f um : fed prrecipue eos , qui funél:iffi. 
,, mum Cartufiani Ordinis ln{litutum profitentur: 
,, quod perf peél:um, compertumque habeam, quan· 
,, ta cura , ac folicitudine illam . fuam vivendi nor· 
,, mam, Angelicre fimilem, & vere Divinam pcrpc. 
,, tuo confervare , atque integram , & inta&am re· 
,, tinere ff.udeant. Fuit enim mihi cum illis., jam 
,, inde ah ineunte retate , aréta qua:dam fàmiliari
'' tas, atque confuetudo, non folum inHifpaniâ, & 
,, Galliâ , fed etiam apud Coloniam Agrippinam , 
,, necn:>n in ipfa omnium Religionum , virtutum
''que altrice, Urbe Roma. Cum igitur apud illo. 
,, rum Crenobia affidue verfarcr , quamplurimos io
;, figni pietate, & virtute in eis viros cognovi, qui 
,, ob eximiam Religionis obfervantiam , egregiam
" que vitre , ac morum fanél:itatem , omnibus ad· 
,, mirationi erant; inter quos conveni Petrum Sar
" dum magnre Cartuftre Pra:feétum in f ummis AI
" pium jugis, virum incredibili abíl:inentia , & hu
" militate pra:flantem. Cumque aliquot annos Lu
" teti~ Parifiorum commoratus , &miliariffime eo
" rum confuetudine fruerer ; tanta me benevolen· 
,, tia, ac potius pietate profequuti , atque com pie: 

,,n 
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,, xi funt , ut mihi intra fepta Monallerii , atque in 
,, ipfo ClauA:ro cellulam obtulerint, in qua quoties 
,, per tl.udiorum meorum occupationcs licebat ali
" quantulum conquiefcere , ac nonnunquam no
" aurnis illorum precibus, creterif que Canonicis ho· 
,, ris intercfie folebam : liberumque mihi erat fingu· 
,, las Monachorum cellas adire , ac cum omnibus 
,, fàmiliariter colloqui, quos tot, ac cantis virtuti· 
,, bus claros , tanta morum fanél:itate prreflantes, 
,, atque ornatos elfe animadverti; prreterea adeo in· 
,, defatigabili Religionis fure confervanda: , ac Mo
'' naíl.ica: difciplinre tuenda: ff:udio incenfos , atque 
,, inflammatos comperi , ut mihi longe fit difficile 
,, conceptam à me de illorum eximia pietate opinio
" nem oratione compleél:i , ac verbis explicare vel
'' le : nam quofdam vicre auA:eritas , & incredibilis 
,, quredam abfl:inentire , & humilitatis cura , prorfus 
,, admirabiles reddebat ; in aliis adeo elucebat mi· 
,, rum quoddam , atque ardens pietatis ftudium, ut 
,, melliflua orandi , precandique dulcedine illeél:i, 
,, non fecus , ac fi jam ah hominum conf ortiis · fe ... 
,,junél:i, & Angelicis choris eífent adfcripti, ita fe 
" ipfos penitus meditationi rerum c~leíl.ium ' & 
,, Divinis precibus , alloquiifque addixerant , atque 
,, dedicarunt. N onnulli Creleftis Spiritus aura afila· 
;, ti, & eximia quadam animi f uavitate veluti ah· 
,, forpti, inter mortales minime verfari vi.debantur, 
;, ac jam mentis oculis , non corporis cernere ; quin 
,, fi nonnunquam verbum aliquod expromere co-

. ,,geban. 
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,, gebantur , illud non ah ore , & labiis fponte profi.. 
,, cifci , fed vi aliqua extrahi , & avelli videbatur. 
,, Erat denique habitaculum illud perfimile horto 
,, cuipiam irriguo, & amreno, variis florum arborum 
,, & falubrium herbarum plantariis confito , atque 
,, dHt.inél:o. N emini vero dubium eft , eandem in 
,, reliquis omnibus ejus Ordinis Camobiis difcipli· 
,, nam , & Religionis normam obfervari ; id enim à 
,, Deo, Optimo Maximo, pro fua immenfa bonita
,, . te, Cartufiani InR:ituti profefforibus ad bane ufque 
,, a:tatem conceífum fuilfe videmus, ut paffim apud 
,, illos Religionis integritas exaél:e, & fynce1 e confcr· 
,, vetur. Ac licet nonnunquam humani generis ho
"ff.is modo velut callidus ferpens infidias tendat, 
,, modo. fumma vi, atque conatu Dei fervos aggre· 
,, diens nitatur illorum aggeres , & munitiones ir
" rumpere , dum illis ponit ob oculos moderandi 
,, difficultatem , nHi arél:iffima ilia claufa repagula 
,; nonnihil laxaverint, & regritudine, morboque af.. 
,, feél:is carnibus vefci permiferint, ac nifi Prrefeél:os, 
,, & ternis quibufque annis elegerint : nihil tamen 
,, haél:enus ingenti Dei beneficio, infeff iffimi Da:mo· 
,, nis artes adverfus fubJime illud, & excellens Car
" tufiame difciplina: Inff.itutum valuere ; imo vero 
,, indies apud eos magis, ac magis convalefdt tra· 
,, dita à maioribus difciplina , qua perpetuo incon
" culfus Ordo ille íl:etit : longe videlicet eífe alie
,; num ah obfervantia Cartufiana vel minimum api
,, cem , aut _litteram immutare ex ta~ulis, quibus 

,, Reli· 
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,, Religionis obfervandce fOnnula, ac prrecepta con. 
,, tinentur. Etenim fibi reél:e perfuadens fore, ut 
,, fi vel tantiUam rimulam in Sacrofanélo illo redifi. 
,, cio ,"âperiri finant , illac flatim funditus dehifcat 1 

,, & in profundura ruat. Q.uare maximam curam 
,, adhibent, ne quid unquam ex ilia priflina, & fo}i. 
,, da difciplina minuatur , in qua obfirmatis animis 
,, fine ulla intermiffione conflantiffime permanent, 
,, tanta morum intcgritate , tamque indefeífo pieta• 
,, tis íludio, ut in terris degentes Angclorum vitani 
,, maxime imitentur. 

,, Hrec fpeél:ata itlorum ·virtus primum ; prre. 
,, tereà ftngularis quidam in me amor, quem multis 
,, jam argumentis declararunt, me devinélum , ob .. 
,, firiélumque reddidit univerfo illorum Ordini , cu
" jus etiam me fratrem credunt , ac fpiritualtum · 
,, omnium bonorum , tam in hac vita , quam poA: 
,, obitum participem elfe voluerunt. Cupio itaque 
,, vehementer aliqua faltem ex parte tot, ac tan· 
,, tis illorum in me beneficiis fatisfacere , atque uti· 
n nam ego is effem , qui primus in hoc Regnum 
,, fanéliffimum hunc Ordinem introducere poífem , 
,, & Crenobium illis fabricare inciperem. N ec om· 
,, nino diffido fore ( Deo Optimo Ma xi mo faven· 
,, te) ut ad eam rem mihi viras aliquando fuppe· 
,, tant : interim vero fuélurum me opene pretium 
,, exiA:imavi, fi munufculum aliquod illis offerrem, 
;, licet tenue , & exiguum 2 Cartufiz tamen pietati 
,, confentaneum, atque ideo non ingratum Sanél:ita: 

,, t1 
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,, ti tu~. N ulJum autcm hoc tempore mihi vi(um. 
,, eA: opportunius , quàm fi opera mea , & induftria 
,, in lucem denuo ederetur peculiaris quredam illo
'' rum hiff:oria , qua: geff:a continet quorundam Mar· 
,, tyrum , qui f uperioribus annis ah Henrico VIII. 
,, Britanire Rege , ob Catholicre Fidei confeffio
'' nem, ac ardentiffimum ChriG.ianre Religionis amo
" rem, immaniffime trucidati funt. Igitur expenfas 
,, in Typographqs facere paratus fum , ut ad mille 
,, volu1nina excudi quea.nt , quorum leéHone , tan
" quam domeílico exemplo excitati , alacriori ani
" mo pietatis ftudio incumbant , & ardentius fan
" éliffimre Religionis amore inflammentur , dum vi
" dent non fõlum· Moyfe in monte orandum , fed 
,, etiam cum Jofue in ade fibi demicandum elfe; 
,, ac ut boni confulentes hanc animi mei fignifica
" clonem , & agnofcc;ntes meum in univerfum Or· 
,, dinem amorem , velint pro me pias preces ad 
,, Deum Optimum Maximum etfundere , quarum 
,, intuitu dignetur ille CreleG.is Pater luminum , me, 
,, Beatitudinis ture veR:igia fequi cupientem , glo
"rire fure participem per opera boni, ac fidi Pa
,., A:oris efficere. Ebora: in Portugallia, Calend. Ja .. 
,, nuar. 1 ; S J • 

:Beatitudinis ture humillimus fervus 

T !teotonius à Bragança-, indignus Arclziep!faopus 
Ehore!J}is. 

He 
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He tambem fubrica fua o Hofpital , e Hofpedaria de 
pobres da invocaçaó da Pieda~e , a que affinou ren· 
das da mefa Archiepifcopal, que. fe conferva. Edi ... 
ficou o Seminario de S. Maneio , que fe diz fer Bif. 
po daquella Diocefi. Defte Santo alcançou . huma 
grande Reliquia , que he huma grande parte do 
braço , que por intervençaó delRey Filippe II. 
confeguio dos Monges de S. Bento de Villa-Nova 
de Campos ; e fendo metida em huma rica , e cuf
tofa pyramide , precedendo huma . folemne Procif
faó, a collocou na fua Cathedral a 2' de· Abril do 
anno de 1592: nella deixou outras memorias do feu 
amor , e grandeza , nas magnificas alampadas , e 
candieiros de prata. Ornou , e accrefcentou o Pa· · 
lacio Archiepifcopal. Ordenou hum Recolhimen• 
to de donzellas , a que já tinha ·dado fundo para as 
rendas, e a morte lhe naõ deixou ver acabado. Re
edifiçou outro para mulheres convertidas, que fuf.. 
tentava à fua cuíla. Aos Padres Carmelitas Defcal
ços , filhos da grande Madre Santa Therefa , deu 
grandiofas efmolas para ,as obras do feu Convento , 
com que adiantou o material daquella Caía ; o de 
Santo Antonio da Piedade poz na fua ultima per ... 
feiçaõ , elegendo-o para nelle fer fepultado ; e af:. 
fim feraó eternos na Cidade de Evora os monumen· 
tos da fua piedade. 

Prof perou Deos a fua reéb intençaõ na refor· 
ma do Ceu Arcebifpado, como fe vê do goff o , e fa. 
tisfaçaó , que lhe f uccedeo em hum dia recolhen· 

Tom.V. Qqqq do-fe 
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do-fe da viíita , que nelle fez , e foy , que fallando 
com' hum Capellaó , feu confidente , lhe diífe : Que 
na'!lJe'la lzora naó 11chtr11a em todo o fiu Arcebi/pado 
e /erigo , que hauveffo. de ca/ligar como Juiz ' nem. na 

faa Se a 'luem lzouve/fe de reprehender como pay. Tal 
era a:hannonia, com que paftoreava o feu rebanho, 
e a vigilancia, com que fobre elle andava~ Elle mcf. 
mo crifmou , e vifitou todo o feu Arcebifpado , e 
a mayor parte por diveríàs vezes , levando Religio
fos letrados para prégarem , e ·eníinarem , .e Minif. 
tros da fua Relaçaõ, como foy no Campo de Ou· · 
rique·, para logo defpacharem os negocios da vifita; 
e os demais das fuas ovelhas para lhe evitar o de· 
trimento de irem com os requerimentos a Evora. 
A vifita , que fez no Arcebif pado , foy taõ geral , 
que entrou em Freguefias , onde nunca os Vifita• 
dores chegaraõ , por ferem terras afperas , e frago
fas ; porém como nelle ardia o zelo do proximo , 
tudo eíle lhe facilitava. N eíl.as vifitas deu admira• 
veis provas do modo , com que adminiffrava a jufti. 
ça, fem que faltaífe à piedade, porque era cxceffi
va no amor dos fubditos , e taó vigilante, que a tU· 

do acodia , naõ reparando em largas def pezas · f6 
por evitar injuíl.iças , cfcandalos , e peccados na fua 
Diocefi. Por efte motivo bufcava para Miniftros 
da fua Relaçaó os homens mais .doutos, e adorna· 
dos de bons coftumes , e lhes dava grandes ordena· 
dos , pelo que todos defejavaõ fervillo , e elles o fil• · 
ziaõ com tanta reél:idaõ, que rara vez fe revogou 

fen· 
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fentença do feu Tribunal no da Legacia. Foy 
promptiffimo em dar Ordens, exercendo em tudo 
as obrigações do feu officio; porém precedia6 par• 
ticulares informaçóes dos coftumes , e vida daquel• 
1es , a quem as havia de conferir, e fenaõ eraõ con• 
ducentes para o eff:ado do Sacerdocio, naõ os admit· 
tia. Nos provimentos dos Beneficios teve tal equi· 
dade , e attençaó , que fómente as virtudes eraõ a 
valia para o defpacho , tendo por objeao da f ua de .. 
terminaçaõ, o que difpoem o Concilio de Trento, 
que obfervava inviolavelmente. De Corte , que fen· 
do provído na Igreja de Odemira D. Nuno de NO• 
ronha feu parente, filho de D. Sancho de Noro
nha, IV. Conde de Odemira, o qual foy Reytor 
da U niverfidade de Coimbra , e depois Bifpo de Vi· 
feu, e da Guarda, naõ dif penfou com elle o exame, 
e naõ querendo fogeitarfe a elle D. Nuno , perdeo 
a Igreja. · Eff.ando em Madrid no anno de 1 590 , 
vagou na Sé de Evora huma Conefia : D. Chrifto
vaõ de Moura lha pedio da parte delRey, de quem 
era muy valido, para hum feu affilhado ; mas o Ar· 
cebifpo lhe refpondeo, como outroSanto Ambrofio 
ao Emperador V alentiniano , que refervava aquel· 
]a Coneíia para premio de quem na fua aufencia 
havia tido o trabalho de governar o Arcebif pado. 
Em tudo foy igual , e na cortezia, dando a cada hum 
o lugar, que lhe competia, ou lhe era devido pelas 
fu3s obras. Era fummamente modeR:o , de forte, 
qu~ nunca poz os olhos em mulher alguma , nem 

Tom. V. Q.qqq ii via 
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via o rollo das Religiofas, fuas fubditas, nas vifita8, 
nem· menos aceitou mimos, ou regalos, que naó 
foífem de fuas irmãas Freiras em Villa-Viçotã. Na 
mefa foy parco , e mortificado : naõ comia mais, 
que huma fó vez, e achando iguaria, de que gof
taífe, fe abfi.inha , e logo a mandava a algum pobre; 
à noite comia hum bocado de doce, e bebia hum 
pucaro de agua fria. l-Taõ fe achou nunca em ban
quetes , ou feíl:as de Senhores , falvo nos que elle 
neceffàriamente dava. Dormia pouco , deitando-fe 
tarde , e levantando-fe cedo. Nunca jogou , nem 
o perm!ttia à f ua familia, nem menos teve caça· 
dor , nem animal para eíl:e exercido. Dizia Mif. 
{a todos os dias ·, naõ tendo impedimento urgentif. 
fim o. A f ua mortalha levava fempre com figo nas 
jornadas , ainda que foífe fómente para a Quinta de 
V alverde. Sempre trabalhou no exercido do feu 
officio ; e affim naõ teve Coadjutor fenaõ depois de 
já muito velho: entaó elegeo a D. Fr. Chriftovaá 
da Foníeca, Religiofo Trino, em quem concor
riaõ virtudes dignas da efcolha de hum tal Prelado, 
e foy fagrado com o titulo de Bifpo de Nicomedia. 
Foy zeloíiffi.no defonfor da immunidade Ecclefiat: 
tica , e levado deíl:e zelo intentou fazer huma jor
na 1a a Roma , para tratar com o Papa o modo de 
evitar huma Ley deíl:e Reyno , que obrigava aos 
Prelados Eccleíiaíl:icos, Seculares, e Regulares, e 
mais peífoas deA:e eA:ado , a refponder perante os 
Corregedores da Corte nos Tribunaes feculares nas 

caufas 

oigitized byGoogle 



Ja Caja :/Vai Por11tg. L·v. F l 6 7 J 

caufas Civeis entre Vafiàllos fecularrs; e chegando 
a Madrid , ElRey lhe mandou dizer , que na6 paf:. 
faífc adiante. O Arcebifpo reveA:ido do feu arden
te zelo ventiloÚ eff:e ponto taõ nervofamente , que 
ElRey chegou a dizer: Se D. Theotonio quer fer 
Sa11to T lzomás de C antuaria , eu na'Ó quero flr H en
rique 11. de Inglaterra. O Cardeal Infante feu tio, 
Inquifidor Geral , o encarregou de vifitar a Inquifi.: 
· ça6, o que elle fez, e ficou notavelmente fathfeito 
do reél:o procedimento daquelle Tribunal , e taõ a~ 
feiçoado , que honrava muito aos Inquiúdores , e 
os viútava nas fuas doenças, e lhe offerecia dinhei· 
ro para os miniA:erios do Santo Officio, como quem 
queria ter parte na extirpaçaõ das herefias. O ze
lo da Religiaõ , e o augmento da Fé o levou a V a· 
lha do li d , onde refidia a Corte do Catholico Mo
narcha, para fe oppor com os Arcebifpos D. Agof. 
tinho de Caílro, e D. Miguel de Caílro, efte de 
Lisboa, e aquelle de Braga, D. Jorge de Attaide, 
Bifpo Capellaõ môr , e outros Prelados , ao per· 
daõ geral, que pertendia a gente da naça6 Hebrea. 
Alli acometido de hum accidente de apoplexia em 
24 de Julho , cheyo de annos, e de virtudes , foy a 
gozar o premio de huma vida inculpavel em 29 de 
Julho do anno de 1602. NeGe dia fazemos hono
rifica memoria fua no Àgiologio Lufitano entre os 
V aroens illuíl:res em fantidade deA:e Reyno. 

Grandes foraõ finalmente as virtudes do Arce· 
bifpo D. Theotonio : grandes as da caridade , que 

exer-

oigitized by Google 



Bifloria (jenealogic11 
exercitou; do zelo da Religiaõ , de que deixou no
ta veis exemplos de huma virtude folida ; merecen
do pela fua exemplar vida ter lugar entre os Pre
lados mais infignes, que venera a Igreja Catholica. 
Foy de eA:atura grande , encorporado, cheyo de 
carnes com perfeiçaó ; o roR:o comprido , alvo, ro• 
fado, a barba baila, o cabello caflanho fobre louro, 
a cabeça calva , nariz comprido , mãos torneadas, e 
muito alvas; pelo que naó trazia ]uvas, para que 
o tempo lhas denigrilfe : éonferva .. fe o feu retrato 

Prova num. 1 ~8. na Cartuxa. Tinha feito o feu Teflamento no an
no de 1 ~ f 9 : nelle fe vê a fua piedade , o cuidado, 
e zelo do amor do proxirno ; a humildade , que con
fervava no feu coraçaó , ordenando , que à fua fà
milia fe naó déífe luto , manifeA:ando o amor, com 
que a trata , e o quanto evita toda a pompa do feu 
funeral , naó querendo de fi memoria alguma ; e fi. 
nalmente ofeu TeA:amento naó contém, fenaõ ma· 
terias , com que fe edificaõ os que o lem. Deixou 
o Moíleiro- da Cartuxa de Evora por feu univerfal 
herdeiro , como fica .dito : nelle pede ao Duque de 
Bragança , e à Senhora D. Catharina, quizeííem to· 
mar aquella Cafa debaixo da fua protecçaõ , e o 
mefmo recomenda ao Conde de Tentugal feu fo .. 
brinho, (era D. Nuno Alvares de Mello) e ao Ar
ccbifpo feu fuccelfor. Nomeou por TeA:amentei· 
ros a D. J oaõ de Bragança feu fobrinho (era irmaô 
do dito Conde , filhos do Marquez de Ferreira, e 
de fua irmãa a Senhora D. Eugenia) o qual depoiS 

foy 

oigitized by Google 



Ja CAfa 'l<tlll Portug. Liv. Y 1. 6 7 7 
foy Bifpo de Vifeu.; o ·Miniftro Provincial, que eno 
taó futlC da Provincia da Piedade; e ao Prior, Vi· 
gario , ou Procurador , que cxercdfe aquelle. lugar 
.no Moff:eiro da Cartuxa , que elle fundara. Depois 
fez diverfos Codicillos; o. primeiro feito a 7 deJa· 
neiro de 1600 , nelle accrefcenta por Tcíl:amentei· 
rosa D. Francifco de Almeida feu fobrinho, e aos 
Doutores J oaõ Alvares Brandaó , e Sebaíl:iaõ da 
Coíla ,. Conego de Evora, para que acbando'!'fe au
fentes os Teíl:amentciros nomeados·acima, elles fó 
com o Prior da Cartuxa o executem. Porém por 
outro feito em Evora a 7 de Mayo do mefmo an
no , diz as palavras feguintes : E por me parecer, 
que o Serenijlimo Duque D. Tlzeodofio, e o Senhor D • 
.Alexandre feu irmaõ , por /i1as occupaç'Óes , e por tra· 
balizo , que a ijJo teria'Ó , na'Ó poderia'Ó mandar correr 
com a execuça'Ó do dito Te/lamento , os ~'Ó nomeey en· 
taô por meus· T e/lamenteiros , e dando/~ dijjo depois 
conta , me fizera'Ó merce de me dizerem , que o faria'á; 
pelo que a1:ora os nomeyo por meus T e/lamenteiros , 
convem a.faber: ao Sereni/fimo Duque D. Theodojio, 
e aos /eus /úccejfores , e ao Senhor Alexandre feu ir
ma'Ó , e lhe peço muito por merce, pelo amor , e ohri· 
gaça'Ó ' que lhe tenho ' e à e a/à ' /eja'ó fervidos de to· 
mar e/te trabalho do cumprimento do meu Te/lamento, 
e de o Jazerem executar com a brevidade poffroe/, tan
to que Deos .for fervido de me levar de/la vida , e naô 
he minha tença'Ó revogar os mais TeRamenteiros, que 
tenho nomeado, Uc. Ultimamente eftando em Va-

lhado-
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lhadolid em 16 de Abril de 16a2 , fez outras decla
rações pertencentes ao feu Teftamento , e nefte Co
dicillo nomeou ao Arcebifpo de Lisboa por feu 
Teíl:amenteiro para o fazer cumprir. Efcreveo al
gumas Cartas Paftoraes às fuas ovelhas. Duas an
daõ impreffàs, que faõ as que fez quando fe aufen
tou da fua Igreja para ir à Corte , e della paJTar a 
Roma , fobre a emenda dos peccados caufadores 
dos trabalhos daquelle tempo ; feita huma a 21 de 
Janeiro de 1599, e outra quando foy à mefma Cor
te com outros Prelados a impedir o indulto da gen
te da naça6 Hebraica : ambas faõ cheas de faudaveis 
confelhos , efpirito , e amor do augmento das fuas 
ovelhas. Imprimia mais o Regimento do Arcebif. 
pado, e foy o primeiro , que em Portugal fe impri
mia, e o fez em Evora no anno de 1 j98. Fez im
primir as Cartas do J apa5 , e da China , efcritas pe
los Padres da Companhia defde o anno de 1 ]49 até 
o de 1589 em Evora no mefmo anno, dedicando-as 
a S. Francifco Xavier , e ao V eneravel Manyr Si
ma5 Rodrigues , ajudando fempre com groífas ef. 
molas efta Milfa5. Finalmente naó houve coufa, 
que foífe do ferviço de Deos , a que naõ eí\iveífe 
prompto com a vontade , e fazenda. Jaz na Ca
pella mór do Moíl:eiro de Santo Antonio de Evo· 
ra em humilde lugar , como elle tinha ordenado, e 
efcrito no feu Teftamento, onde fe lhe poz o fe.. 
guinte Epitafio: 

AD 
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ÂV 'D. O. M. 
gloriam. 

Crenobium i/lutl 'D. Ânt. Provin. Pieta
tis ab Henrico Caráenali Infante , & 
./Írchiepifcopo Eborenft, & poflmoJum 
P()rtugaliit:t 'R.ege, magna ex parte con-

.flri.Elum, 'Theotoniu1 f ametiJ IY. & 
foannt:t J Mendofa 'Ducum 'Bragantite 
ftlius , cujus Corpus hic in 'Domino qui-_ 
ejcit , ut diEfi 'R.egis ejufdem Ârchi
epifcopatu1 Coadjutor, & futurus fac
cej] or, ita fute pite voluntatis telator, 
propriis fumptibus perficiendum cura
'Vit, confummatumque vidit. Obiit d_ie 
XXJX. f ulii Anno M 'D. C.11. 

E ordenou no feu Tefl:amento, que abaixo fe pu~ 
zeífe o feguinte letreiro: 

ln hac maiori Capei/a nemo , exceptis 
Ârchiepijcopis E~orenjibus, ~umari po-_ 
tefl. 

Tom.V. Rrrr CA .. 
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CAPITULO XII. 
'Da Senhora 'D. foanna, lv.farque~a de 

Elche. 

1 E eRa Princeza a fegunda fi. 
lha, que teve o Duque D. 
J ayme , e a primeira do l\1atri• 
monio da Duqueza D. Joan· 
na de Mendoça fua fegunda 
mulher , a qual nafceo no an
no de 1 f2 I ; e devendo de lhe 

dar eff ado, entre os muitos Senhores , que pertende
ra6 eR:a voda, foy preferido D. Bernardino deCar· 
denas, III. Marquez de Elche, filho primogenito 
de D. Bernardino de Cardenas, II. Duque de Ma· 
queda , e M arquez de Elche , em quem concorri a ó 
f obre grande qualidade , e riqueza , partes peíf oaes , 

Tom.V. l\rrr ü que 
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que o fizeraõ merecedor de taó alto catamento, 
que com approvaçaõ delRey fe etfeituou. Acha
va-fe o Duque de Maqueda neA:e tempo fendo Vi
ce-Rey de Navarra, e havendo-fe de celebrar os 

P a um 1 , 9 contratos matrimoniaes , mandaraõ os Duques de 
rov n • , • r.. ffi . D J Bragança com poderes 1u cientes ao outor oan-

ne Mendes de V afconcellos , Fidalgo da fua Caía, 
e feu Defembargador , como Procurador efpecial 
deíl:e negocio, que ficou de todo concluido na Vil
la de Olite no Reyno de Navarra a IJ de Feverei
ro do anno de 15 ;o, onde fe fizeraõ as efcrituras, 
em que foy dotada efla Senhora com feff'enta e cin· 
co mil cruzados , com certas condições , obrigan
do-folhe a lhe dar feis mil cruzados de renda , os 
quaes fempre gozaria, ainda que o Matrimonio fe 
diífolveífe com filhos , ou fem elles • e qnP. os logra
ria por inteiro em fua vida , pata o que hypothec<>a 
la Taha de M archena no Rey110 de Granada con 
todos os feus Lugares , e rendas de qualquer qualid -
de , que folfe , obrigando-fe a tirar faculdade Real , 
por ferem bens de Morgado ; e depois para may 

Prova num. 140. fegurança fez o Duque efpecial hypotheca, parai 
teira fatisfaçaõ do dote, em 9 de Outubro do m -
mo a1U10. E ffeituou-fe eíle Matrimonio, pelo que 
nos parece , no anno de 1 ; ; r. araõ-fe os 
defpoforios na Capella Ducal de Villa-Viçofa. Foy 
re~ebida eíl:a Senhora com feu irmaõ D. J ayme, 
que tinha procuraçaõ de D. Bernardino 1 pelo Deaó 
da mefma Capella Antonio de Soufa. Acabado 

eile 
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efte aé\o , que foy feito com toda a formalidade 1 

houve na tarde touros , e foraõ feus irmãos D. 
Conllantino, e D. Jayme, e varios Fidalgos da 
Caía do Duque os que tourearaõ , todos cullofa .. 
mente veftidos. Houve maf caras , e outros feR:e. 
jos muy divertida.., todos com galas de bom goO:o, 
e de larga defpeza. Sahio a Senhora D. J oanna de 
Villa-Viçofa a 24 de Novembro , com grandeza 
notavel , verdadeiramente nafcida da generofidade 
do Duque de Bragança feu irmaõ , que à fua cufta 
a mandou conduzir até Guadalupe , onde a efpera• 
vaó os Duques de Maqueda , e o noivo. Acom· 
panbiraõ-na muitos Fidalgos, quaes fora ó : o Deaó 
Antonio de Soufa , Chriílovaõ de Brito , Martim 
Aff'onf o de Soufa , Antonio de Soufa de Abreu , 
F emaó Affi>nfo Correa , Nuno Alvares Correa ir· 
mãos, Heitor de Figueiredo, André de Soufa feu 
genro, D. Martinho de Tavora, D. ChriA:ovaó de 
Noronha , Gonçalo Vaz Pinto , Senhor de Ferrei
ros , o Doutor J oaó Martins , o Doutor F ernande 
Alvares , e por V eador Pedro Vieira. A todos ef.. 
tes Fidalgos, que haviaõ de comer com D.Jayme 
feu irmaó , fe dava mefa , e aos fous criados , além 
de muitos officiaes da Cafa do Duque , que eraõ 
precifos ; e por Apofentadores hiaõ Luiz de Santa • 
Maria , e Manoel Vaz , e Capellães Gonçalo de 
Cea , Diogo Vaz , Manoel de V argas , e outros , 
além de muitos Efcudeiros da Cafa, e criadas de 
qualidade , e outras inferiores. A Duqueza de Ma· 

~ueda 
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queda mandou a D. lfabel de V aldevieço , e Dona 
Ignes de Gufmaó , tambem pelfoas de nobre nafci
mento, para a ~companharem , e fervirem ; e fendo 
entregue, foy grande a fatisfa~aó dos Duques de Ma
q ueda de verem a nora; porque era ornada de ex~ 
cellentcs virtudes , e fobre a grande honra , que 
recebia a f ua Cafa nefte cafamento , fe fazia mais 
eíl:imavel por efles dotes; e affim foy feíl:ejada com 
todas as demonftraçóes, que podiaó fer demoníl:ra
doras deRa ventura. N aõ durou muitos annos ef
ta uniaõ ; porque o Marquez D. Bernardino de 
Cardenas, eflando no mais florído tempo da idade, 
fegurando pelo feu genio grandes ef peranças à fua 
Caía, faleceo em vida de feu pay na VilJa de Tor
rijos em 2 de Agoflo de • 117 , e ficando a Marque. 
za D.Joanna viuva, viveo muitos annos , e fale
ceo na mefma Villa a 1 8 de Outubro do anno ·de 
1588. Seu filho lhe mandou pôr o feguinte Epi· 
tafio , no qual fe lhe dá mais dous annos de vida; 
porém as Memorias, que vi, e examiney, lhe col
locaõ o nafcimento no anno, que fica referido: 

Aqui ya{e la virtuo[a Vonz..ella, leal 
caz.ada, cafla Yiuda, ~elo/a Madre, 
y piedofa //iej a , Vona f uana de Por
tugal , Marquez.. tt de Biche , que me
reciendo por Jus virtude1 jer Corona 
de la cabeja de fu marido , por Jerle 

en 
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en totÍo amiga )' JolicitA comp•nerli , 
mandó [e enterraje a fus pies. Murió 
chriftianamente di4 dt s. Lucas ano 
M. 'D. LXXX. Ylll. y de fa td~á 
LXLX. aviendo Jexaáo eKemplo , Hi.-
j os , y ~ietos en la Cafa Je Maqutáa. 

DeR:e efdarecido Matrimonio nafceraõ os dous fi,. 
lhos fc:~uintes : 
. * 1; D. BERNARDINO DE CARl>~NAS , que 
íê Cegue. 

1 J D. ISABEL OE CAllDENAS , Duqueza de 
Feria, primeira mulher ~e D. Lourenço Soares de 
Figueiroa, li. Duque de Feria, Marquez de Vi• 
lhalva, Vice-Rey de Sicilia, a qual morreo fem ge~ 

""' raça o. 
* 1J D. BERNARDINO DE CAllDENAS, fuccoi: 

<leo a feu avô; foy III. Duque de Maqueda, Mar· Salazar ~ra tietara; 
quez de Elche , Senhor de Torijos , S. Sylveftre, tom.a. liv.S.ca~i 3! 

Alcabon, Campilho , Monaíterio , Riaza , Crevi-
lhen , e Taha de Marchena , e das Baronias de A:x: .. 
pe, Planes , e Patrax , Adiantado mayor do Rey· 
no de Granada , Alcaide môr de Toledo , e Alcai• 
de perpetuo de Almeria, Sax , ChinchilJa , e la Mo-
ta de Medina dei Campo. N afceo a 20 de Janeiro 
de IJ)J· Foy Vice-Rey deCatalunha, eSicilia, 
e morreo em Palermo a 17 de Outubro de 1601. 
Cafou no anno de 1580 com D. Luiza Manriquc 

de 
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de Lara, V. Duqueza de N axera ~ Condefiã de Va.; 
lença, e de Trevinho, que morreo no anno de 1627;. 
era filha herdeira de D. Manoel Manrique de La· 
ra Cunha e Manoel , IV. l)uque de N axera , V~ 
Conde de Trevinho:, VI. Conde de Valen~a, XIII. 
Senhor de Amufco, Recedilha, ·ocon, S. Pedro, 
N a~arrete , e Lu~breras , Ortigofa , Villoslada, 
Ribas, Genevilha, Cabredo, Vilholdo , Cenicero, 
Frefno, Cavanhas, Villa de Mor, Carbajal, &e. 
IV. Senhor de Belmonte de Campos, e Cevico de 
la Torre~ Commendador de Herrera na Ordem de 
Ca1atrava, Thefoureiro mayor de Bifcaya, Alcai· 
de de las Torres de Leaõ , V almafedà , e DavaJilho, 
Vice-Rey , e Capitaõ General de Valença , Em
baixador de Obediencia a Roma , e do Confelho de 
Eílado : e da Duqu~za D. Maria Giraõ, irmãa do 
I. Duque de Oífuna ; com o que fe ajuntaraõ aos 
feus proprios ti tu los , e E Gados os de f ua mulher 1 

e tiveraõ a fucceffaõ feguinte : . 
16 D. BERNARDINO DE CARDENAS, V. Mar· 

quez de Elche , nafceo a 18 de Janeiro de 15 8} , 
morreo no anno de 1599 Coiteiro • 
. 16 D.JORGH MANRI~UE DE CAR.DENAS, IV. 
Duque de Maqueda , VI. de N axera , e Senhor 
de todos os mais Eíl:ados de feu pay , e mã y : foy 
Commendador de Medina de las Torres , Governa• 
dor , e Capitaõ General de Oraõ , General da Ar
mada do Oceano , e do Confelho de Eíl.ado , mor
reo a } o de Outubro de 1644 , fendo cafado com 

. a D~ 
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Ja Caja ~'Port11g. Liv. YI. 687 
a Duqueza D. Ifabel de la Cueva, filha de D. Fran
cifco Fernandes de la Cueva, VII. Duque de AI· 
buquerque , do Confelho de Eftado , Prdidente de 
Aragaõ , Vice-Rey de Catalunha , e Sicilia, Em· 

· baixador em Roma , e da Duqueza D. Anna Hen· 
riques de Mendoça fua terceira mulher , filha de 
D. Luiz Henriques , V_III. Almirante de CaA:ella· 1 

e naõ tendo filhos deA:e Matrimonio , ella depois 
foy primeira mulher de D. Nuno. Colon de Portu• 
gal, VI. Duque de V eraguas. 

-A 16 D. jAYME MANOEL MANRIQUE, VII .. 
Duque de N axera , &e. com quem fe continúa. 

16 D. JoAÕ MANRIQUE DE ·CARDENAS, naf-. 
eco no anno de 1587, foy Cavalleiro da Ordem de 
Santiago, Commendador de Villa·Rubia de Oca• 
nha , Capitaõ de Cavallos em Milaõ 1 do Confelho 
de Guerra delRey Filippe IV. e feu Gentil-homem 
da Camera , morreo no anno de 16 }4· 

16 D. PEDRO MANRIQ.t.TE DE CARDENAS, 
nafceo em Barcelona , e morreo de pouca idade. 

-16 D. JoANNA DE CARDENAS, 
16 E D. J OANNA MANRIQ.UE , morreraó de 

curta idade. 
16 D. MAR.IA MANRIQUE DE CARDENAS' 

Marqueza de Canhete, cafou com D.Joa5 André 
Furtado de Mendoça , V. Marquez de Canhe.te 1 

como fe dirá adiante no Livro VIII. Capitulo V. 
quando tratarmos da Cafa de Lemos , onde fe con .. 
tinúa a fua fuccelfaó. 

Tom.V. Ssss D. 
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'8 8 IBftori" 9ental~gica 
16 D. ÁNNA MARIA MANRIQ.UB DE CARDE• 

NAS E LAR.A, Dama da Rainha D. Ifabel de Bor
bon, mulher delRey Filippe IV. Cafou com D. 
Jorge de Lencaíl:re, Duque de Torres Novas, em 
cuja f uccdfaõ permanece o Ducado de Maqueda , 
e o Marquezado de Elche , como fc dirá no Capi .. 
tulo VI. do Livro XI. 
* 16 D. J AYME MANOEL MANRIQ.UE DE 

CARDENAS, que foy o filho terceiro; foy primeiro 
Marquez de Belmonte de Campos , Titulo , que lhe 
deu El Rey Filippe IV. havendolhe a Duqueza fua 
mã y renunciado o ER:ado , e Morgado . dos Ma~ 
noeis no anno de 1608 ; por morte de feu irmaõ 
foy VII. l)uque de N axera , V. Duque de Maque· 
da, Conde de Trevinho, e de Valença, Marquez de 
Elche, e Senhor das mais terras de feu pay. Foy 
Gentil-homem da Camera delRey Filippe IV. com 
exercido , Comrnendador de Efparragofa de Laris 
na Ordem de Santiago , e Mordomo môt da Rai .. 
nha.D. Marianna de Aufiria; morreo a 24 deJulltO' 
de 1652. Cafou com O. Marianna de Arelhano, 
fua prima fegundJ_ ~ Dama da Rainha D. lfabel, 
que faleceo a 14 de Fevereiro de 1660. Era filha 
de D. Francifco Ramires de Arelhano , VII. Con· 
de de Aguilar , Senhor de los Cameros , e de D. 
LuizaManrique deLara, irmãa de D. Pedro, VIII .. 
Conde de Paredes, e deíle Matrimonio nafceo uni-
co: 
* 17 D. F&ANCISCO MA1U4 DE MONSAllR.A .. 

TE 
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tlA C".f" T(eal Port14g. Liv. Yl. 6 8 9 
TB MANRI'lUB DE CAB.DENAS ~ VIII. Duque de 
Naxera, e VI. de Maqueda, Conde de Trevinho, 
e Valença , Marquez de Elche , e Belmonte , Adi
antado mayor de Granada , Senhor de toda a mais 
Caía de feu pay. Morreo a Jº de Abril de 1656 1 

eftando dcfpofado com.. D. Leonor Maria da Sylva 
e Sandoval , que bufcando melhor Ef pofo , tomou 
o habito de Carmelita Defcalça no Mofteiro de S. 
J ofeph de Guadalaxara, e era irmãa de D. Gregorio 
Maria da Sylva , IX. Duque do lnfantado, e Paf- SaJaar Hi&or. da Cafa 

& fc .A. H' n.. • d Cn& d S /. de Sylva, rom.llJiv.X. trana , e. como e Vç na 1noria a ~~ e 1- cap. xuL fol.6, 1• 

11a , que efcreveo o infigne Salazar de Caftro. 

·• ~ 

Tom.V. Ssssü D. 
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Dom 'Ber
nardino do 
Cardcnu, 
Ili. Mar• 
quczdeEl· 
che,cafou 
com a Se• 
nhora D. 
Joanna. 

D. Bemardi· 
no dcCardc
nas, ll. Ou· 
que de Ma
qucda, Mar
qucz de F.1-
chc , '!" cm 
•s6o. 

Dom Diogo de 
Cardcnas, l.Du• 
que de Maquc
da,+ cm 1542. 

\..,A Duqueza D. 
Mccia Pac:heco. 

D. lnigo de Vc
lafco, 11. Duque 
de Frias, Con
deftavcl deCaf
tclla , Cavallei 
ro do Tufaõ, + 
a 17 de Serem• 
rode •si8. 

A Daqucza D. 
Maria de To~ 
var, Senhora de 
Bcrlanga, e Of
ma. 

-7.a. 

~ Lopo Rodrigues de Cardcnu. 

~
D. Rodrigo de Oir· N, •• i , •• , • , ••• , • , • 

D.Guticrre deOir- dcnas, Commcnda• 
dcnas , Cómenda· dor de Algapcs. ~ D. Gonçalo Chacon , Commcndae 
dor môr de Leaõ, dor de MontieL 

+ .cm ~ 1 de ]a· D. Thcrcfa Chacon. D. Igncs Martins de Catlilho. 
nc1ro de 14.s>J• . 

D. Federico Henriques , Almirante 
D.Alonfo Henri ues ~de Caftclla, Conde de Melgar, &e. 

· . • +cm 2 ~ de Dezembro de 14n. 
D. Thcrcfa Hcn· ~ Almirancc de fJtc1 A Conde.fia D. Therefa de Quinho-
riqucs, + a 4 de la '+ cm 14 f• nes fe·,unda mulher, filha de Di<>-
Março de 1 5 ' 8 , D M . d AI ºº Fci;nandca, Senhor de Luna. 
chamada a St111t11. • ma e vara•~ b . 

· do e V1lfagra. N •••• , •• , • • • • • • • • • 

N. • • • • • ,,, • ' • • • • • • • 
D. Joaõ Pachcc~' . ~ D. Marcim Vafqucs da Cunha , 1. 
1. Marqucz de V1· ~D~Alon~o Tcllcs G... Conde de Valença, vivia cm 1417. 
Ihcna , Duque de rao , Rico Homem. . • 
Ef calona , Mcíl:rc D. TIJ.crefa T cllcs G1rao. H. 
de Santia~o, Mor· O. Maria Pacheco, Joaõ Fernandes Pacheco, Senhor de 
dom~ mor dcll{ey Senhora de Belmoc-~ Ferreira , Alai de môr de Sa'!tarcm, 
Henrique IV.+ a cc. Guarda môr delRcy D. ]oao 1. &e. 
1. de 01nubro de D. Ignes de Menezes, filha de D. 
147 4- Gonçalo T clles de Menezes. 

D. Pedro de Velafco, ~ D. Pedro de y ela{co , 1. Conde de 
A Duqueza Dona Condettavel de Caf· Haro, Camcrciro môr dcJRey de ~faria de Vclafco~rcll.i, 11. Conde de Caltclla,+a25dcFevcr.d~ 1470. 
tcgun::la mulher, Haro , +a 6. de Ja• A ConddTa. D. Brices Manr1que. 

neiro de •.492· ~O. lnigo de Mendoça, LMarquez 
A Condcília D. Ma- de Sanlilhana. 
ria de Meadoça. A Marqucza D. Catharina de Fi

gueiroa. 
D. Pedro de V clafco ~ ]oaó de Velafco, IV. Senhor. de M~-

D. Pedro de Vc• 1 Conde de Haro dina, Arneno, &e. Camcrc1ro mor 
lafco , li. Conde~ Camereiro môr dei! dclRey, +cm Outubro de 14 1 8. 
de Haro, Condcf· Rcy + a 1 $ de Fc- O. Maria, H. filha de Amao de So-
ravel de Catlcll_a' vcreiro de 1470, Jier, Rico Homem, &e, 

+d ª 46• de ]anearo A CondclTa D. Briccs~ D.PedroManriqae,ScnhordcTre• 
e 1 91• M . . d. d d Lc o· annquc. vmho , A 1anta o mayor e a • 

D. Leonor de Caíl:ella. 

ACondeffa D.Ma·~ D. Inigo de Mendo-~ D. Diogo Furtado de Mendoça, + 
ria de Mendoça, ça , 1. Marqucz de cm 140;. 
+ cm 1 jOO. Santilhana , + cm D.Leonor de la Vega, filha de Gar-

• 4H· cilafo, Senhor de la Vc~a •. 
A Marqueza D. Ca-~D. Lourenço Soares de F1guc1roa, 
tharina de Figuciroa. Mefrre de Santiago, Senhor de Fc· 

ri.i , e Zifra. 
D. Maria de Orofco , i. mulher. 

~ Joaó de Tovar, Se-~ D.Fernando Sanches de Tovar, Se• 
nhor de Berlanga. nhor de Bcrlanga. 

D. Luiz de Tovarl O. ]oanna de Callanheda, filha de 
1. Conde de Ber· D. ConO:ança Hcn· Ruy Gonçalves de Callanhcda. 
langa. riqucs. ~ D. Affonfo Henriques, Almir. de 

Cal.lei. neco delRcy D. Affonfo Xl. 
D. Alonfo Peres de D. Joanna de Mendoça , filha de 
Vi vcro , Concador Pero Gonçalves de Mendoça. 
mayor de Caftclla ,~ • d y· Se h d y · ACondcfTa O.Ma· Senhor de Vivcro, Joao&e ivero' n or e ave• 

. dGíi ro e. na e u man. Porqucra , 8cc, + em ' 
14.q. • D: Maria de Soco. . 

Duque2a de Vilhal· Cefpedofa, Mcfüc ~ala dclRcy. 
va, Senhora de Can· D. Igncs de Gufmao, filh01 de O. 
ga11, &e. Luii Gonçalves de Gufma6. 
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IN DEX 
DOS NOMES PROPRIOS, APPELLIDOS, 

e coufas notaveis. 

O numero deaota a pagina. 

A 
A Breu (D. Joaõ Gomes de) Bif

L:I po de Vifcu , affúlio ao caía-
mcnto do Duque D. Fernando 

1J.4•S'· Apura-fé hum erro per· 
tcnceRlC ao feu nome , e rcfcre·fe 
o anno cm que foy legitimado hum 
filho fcu. lbid. 

D • .Affo11jo Ili. 1 D • .Affonfo IY. 
Rcys de Portugal , zelaraó • e de
fcnderaõ muito os privilegias do 
C.Outo da Comclbáa , z o. e fcg. 

D • .Affonfo P. Rcy de Portugal , que 
mereci fez ao Senhor D. A.ffoníê>, 
3 7 , e f eg. 6 J , e feg. Declaraçaó 
{ua àcerca das preccclcncias dOI Se
nhores no Rcyno, 79, e fcg. Que 
merce fez ao Duque D. Fernando, 
11;. Carranotavcl fua, pela qual 
deu o governo de Ceuta ao dito 
Duque, 1•6. Que mcrccs mais 
Jhe fez , 1 1 8. A,eitou a o.fferta , 
que lhe fizeraõ alguns Fidalgos 
c.aüelhanos de o cafarem com a 
Infante D. líabcJ, o que naõ ap
provou o Duque de Bragança, 
1 so , e kg. Eftando pcriuadido 
a catar com a Prin~:za D. Joanna , 
lho naó approvou o Duque Dom 
Fernando , e porque , 16 S' , e fcg. 
Que merccs fez ao Duque D.Fer
nando li. 417. _Q.uc.reo4o ajuftat 

as difcordias , que havia mtre a 
Princire , e a Cafa de Bragança,, 
lhe fobrevcyo a morte, 414 

D. Affe-fo, primeiro Duque de Bra• 
gança ' quem foraó {cus pays' e 
quando naft"CO, S'· Aonde fc criou, 
e quem foy teu ayo. lbid. Rcfu• 
ra-fe buma memoria , que pof • 
rMm o f ea nafcimento ' 6. Por 
quem foy armado Cavalleiro , e 
quando foy legitimado, 9. Quan• 
do fe acha na1icia de que fc inti• 
tb.lou Conde. lbid. Com qurm ca• 
fou a primeira vez, e com que d~ 
re, 9 , e feg. Em que anno acom• 
panhou a lnglllerra a Senhora O. 
Brites f ua irmáa , r 4. Que dili• 
gtncias lhe 'ommtttco feo pav pa• 
ra a ConquiLla de Ceuta , 14. Foy 
hum dos Capicáes da Armada, que 
conqoiüou a dita Cidade, cm cu.;, 
ja Praça fez acções dignas de 1011· 
vor. lbid. Com qoe romitiva de· 
terminou ir a ]crufalem , cuja jor• 
nada be incerta , 1 ~ , e frg. Com 
quem cafou f~nda wz , e que 
condições houve no contraro ma
rrimonial , 1 7 , e fe~. Foy Scnhot 
do Couto da Cornclháa por con• 
rrato , que fez com o P~lado, e 
Cabido de Santi•go , 1 8 , e fel!;• 
Mandandolhe feu pay propor hu
ma rxpcdiçaõ, que qurria fazer o 
~fante D.Henrique, icf pondco cm 

hu~ 
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lndex 
hmna n0tavel C.rtà , que fe co
pea, que naô convinh accitarfe, 
2 a , e feg. Acompanhou com os 
filhos , e Fidalgos da fua Cafa o 
corpo delRey feu pay , quando 
foy trasladado ao Moltciro da Ba· 

' talha, ~o. Naõ approvando a ex:• 
pcdíçaó de Tanger, mandou a cl· 
Ja feu filho. lbid. EIRey O. Af· 
fonfo V. na fua menoridade lhe 
commcueo hum .ampliffimo po
der para caftigar as defordcns, que 
os noífo1 faziaõ cm Galliza , ~ 1 , 
e feg. Que principio foy o das 
difcordias; que teve Gom o lnfan• 
te O. Pedro, ~4' e fcg. Quem 
Jhc fofpcndco a n:foluçaó com que 
queria acometer ao dito Infante , 
J6. ERe o encarn:gou de ptrfua• 
clir à Rainha D. Leonor, a que 
voltaífepara oRcyno, ~7· Quan• 
do foy feito Fronteiro môr de En
tre Douro, e Minho. lbid. M.tn• 
dou impugnar, que o lntàntc D. 
Pedro 6caffe com o governo do 
Ueyno, 64o Por ordem Real fez 
huma ratificaçaó de amizade com 
o dito Infante , a qual foy mal 
cumprida pelo Senhor O. Affon
fo, 6 7• O Infante D. Pedro lhe 
impedio a entrada , que cUe qu'"• 
ria fazer ~las fua1 terras, e o que 
obrou , 6 8. Levou à Pia , e foy 
padrinho do Príncipe D. )oaó, 6 9• 
Foy Regente do Reyno cm quan
to ElRey foy à conquilla de Al
caccr Ccguer, 70, e fcg. O Ju. 
gar da fua refidcncia foy a ViJla 
de Chaves , aonde edificou hum 
Palacio , 7 4o No de Bar,cllos col• 
locou as columnas de alabaff:ro , e 
marmore, que foraõ de Callaben
zala , 7 4 , e fcg. Que Bcetriu te
ve, 76. De que terras foy Senhor, 
77• Foy tanta a precminencia da 
fua Cafa, que elle ~dia aos fi. 
lhOI dol IDfantCI , 78. De que 

partés foy dotado , 84o Que ob..U 
fez, 8s. Quando falcceo, aonde 
foy ícpulrado, e para onde tranf• 
ferido o ícu corpo, 86 , e fcg. Em 
que fórma ordenou o Eícudo da5 fu•• Armas, 88. Com quem , e 
quantas vezes cafou , 89, e 5J$• 
Que dcfccodencia ccvc, 95• 

Affonfo F"'t•do dt Mtnd"i• , que 
dc&cendcncia t~vc, 595, e fcg. 

D~ Affonfo Nog*tir•, foy por ~m
baixador a Cailclla para tratar hum 
cafamento, que íe offcrccco a 1!:.l
R~ D. Affonfo V. 1 H• 

D. AJJànfo de Noronh•, foy Apofen• 
tador môr dcJRey D. Joao Ili. Go· 
vcrnador de Ceuta, e Vicc.fü:y 
da lndia , z c6 , com quem caíou, 
e que defccndencia teve. lbid. e 
fcg. . 

D • .Affrmfo Je NoronlM, quando rar· 
Lio para o V1ce-Reynadoda lndia, 
e que lugares mais teve , 2 1 o , 
Com quem caf ou, e que defccno. . 
dcncia 1evc , 11 1 • 

.A.ffonfo Pms P.moj• , com quem 
foy calado , e quando falccco , 
~66 • 

.Agentes. Tinha-os nas Cortes Etlran'• 
geiras o Senhor D. ThcOlonio , 
661. 

.Alt1foms, qaando foy erigida cm 
Uucado , 6 i. 

.Alb"'lutrqut ( Affonfo de ) com 
quem foy caíado , que filhos , e 
lugares teve, 2 S4-

Al&mr-Ctgtt1r, quando; e por quem 
foy conquiaado, 70. 

.Alr.f or•dt1 ( Antonio) por ga~ntear 
huma Dama da Duqueza de Bra· 
~anp foy mono por ordem do 
Duque D. Jayme , prcfumindo 
Jhe olfc:odia a fua honra, fi6, e 
fc~. 

D. Ald• M4rtins Cwldtlt>, de quem 
foy filha, e com quem cafou,97. 

D. A/d~ Rotlrigl#S "4 S.Jl"tll, de 
que~ 
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das coufa1 notllveis. 
quem foy &lha , e com quem foy 
cafada, 97• 

.Algn.Jr• ( Os Palacios de ) deu El· 
Rey D. Joaó I. a fcu filho o Du
que O. A.ffonlo, 1 S• 

Alm•d11t (Joaõ Vaz de) com quem 
foy cafado, e que dclcendencia 
teve; 6 ~9·· Alguns Senhores def • 
ta Familia. Ibid. 

.Aln1edin• ( A Cidade de ) foy def • 
amparada pelos Mouros fabcndo 
da conquiíl:a de Azamor, 514. Por 
quem a mandou o Duque D. Jay
mc prcfidiar, e a quem deu o go• 
verno della. Ibid • 

.Alm1ió• (D.Luiz de) dequcm foy 
filho, 6u. D. l'rancifco de Al
meida , que lugares teve , e de 
quem foy filho. lbid. D. Pedro 
de Almeida por quem foy feiroOi• 
pitaõ de Baçaim , 614 Como fe 
apoderou da Vil/a de Balfar, 6 J 7, 

.Almtid11 (D. Francifco de ) foy no
meado pelo Senhor D. Theotonio 
(de quem era fobrinho) fcu Tef• 
t3menteiro, 677. 

Almeid" ( D. Jorge de ) Arccbif po 
de Lisboa, entregou o Pallio Ar
chicpifcopal ao Senhor D. Theo
tonio, 6 i'4• 

.Alonfo dt Herrtrllt, de quem foy fi. 
lho, e <le quem fogro, 196. 

D. Al'TMro ( O Senhor ) rcbateo a 
paixaõ , que feu irmaó tomou dcl
Rcy fobre a infracçaó dos feos 
privilegios, pelo que fallou nova
mente a EIRcy, 434, efeg. 

D. Alwro Coutinho , de quem foy 
filho , e que def ccndcncia teve , 
304. 

D. Al'llaro Fern•ntles de C".flro, Se• 
nhor de Fome Arcada, de quem 
foy filho , com quem cafou , e 
que filhos revc , 3 6 8. 

D. Al"?Jaro de ll1ene1.,.eS, com quem 
foy cafado , e com quem cficve 
aodepois cfpofaáo, 191. 

Tom.V. 

.Al-v•o Pim tlt C•.flro, que recado 
levou à Rainha D. Leonor, J 7 • 

.Al'llMO d4 S1luir11t, com quem foy 
cafado , e que filhos teve , J 94-

Andrtule ( D. Violante de) Condetfa 
de Linham , com quem cafou , 
2 56. Femaõ Alvares de Andrade, 
que lugares teve , e com quem foy 
cafado, 157. Refcrcmfe algumas 
prerogativas detla Familia. lbid, 
Alvaro Peres de Andrade com 
quem foy cafado, 158. Diogo 
de Paiva de Ancrade de quem foy 
filho, e que irn:áos teve. Ibid. 

D • .Anxelic111 dt lira~11n~a, de quem 
foy filha , e que eltado teve, 647. 

D. Anna Frt1ncijc111 deTol1do tC•f· 
tro , de quem foy filha , e com 
quem cafou , J 99• 

D • .Ann• ')0ttquina de Mello tC•f
tro , de quem foy filha , e com 
quem cdada , ; 64 • 

;:> • .Ann• :Jo•quin• de Portux.I, com 
quem ca{ou , e que filhos teve, 
J09. 

D. Ann• de Metft'J,.tS , de quem foy 
filha , que defcendem::ia teve ' e 
quando falecco , ~ oo. 

D. Ann• da Sylrveir• , com quem 
fov cafada, e que filhos teve, 39S'• 

D. Anna '1 hem,• de Mofcofo, quan• 
do nakeo , catou , e com quem , 
H7• . 

.Antttõ M111rtins Hommr, q_uem foy, 
e com quem cafou, 108. 

Antoni• d11 Enc11rn•~4Õ ( A Madre 
Soror) filha do DUque D. ]ayme, 
quando falecco, l'ío J• 

.Antonio Cortr-Rettl de S, Pt1.yo, fcu 
cafamcnto, J07. 

D. Antonio d11 Cofia, que lugares te• 
vc, e quando f.ileceo, u· .z. Seu 
cafamcnto, e filhos. lbid. e feg. 

D. Antonio d4 Cofl• Pimrntel, com 
quem cafou , e que filhos teve, 
;05 , e fcg, 

Santo .Antonio dr Femirim (O Mof-
Tttt tciro 
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lndex 
reiro de ) por qaem fundado , e 
coin ~ grandeza doudo, 399-

.Antonio Jojtpb dt s.1d.nb11 t .Albu
q11rrq1" , quando nafceo , e com 
quem cafou, H7• 

D • .Antmio dt únc•.ftrt, com quem 
foy cafado, H7• 

.Antonio Lui1... dt T tl'VOrll. Veja.fe 
Tll'TJOr._ 

D. Antonio M 4(t111tnbtU, com quem 
cafoo , quanao falecco • e que fi. 
lhos teve, ~ l 7. 

D. Antonio M11jc11rtnb4s. '• Cofl11, 
quando, e com quem cafou, 340. 
Quando falecco , 341. 

.Antonio dt Mmdo"' , feu caf amcn
to, e filhos, 4 89. 

D. Antonio dt Mmt71s , quem foy, 
e que filhos teve, 2 72. 

D • .Antonio Pertir• , de quem foy 
filho• e que empregos teve, 292. 

Fr. Antonio d• Pitd4dt. V cja•fc D. 
Ftrn1111do dt Mmt11s. 

.Antonio Rodrigues dACojlt1, he lou
vado, 94. 

.Antonio de S.Idah4, de quem foy 
filho , e com quem cafou , 313 , 
e ícg. 

.Antonio dt s.1J1nbt1 J quem foraõ 
few pays, e que lugares occopou, 
J67. 

.Antonio dt S it/d,inh4, que póftos oc· 
cupc:iu, e com quem . cafou 1 3 6 7 • 

.Antomo ú S11ldanbt1, Bif po de Por
talegre , e Guarda , de quem foy 
filho, e .quando falccco, H9" 

Amonio T 11/ts dt Mtnn.,,es , Conde 
de ViJJa Pouca , que lugares teve, 
e que acções obrou , l 2 1 , e fcg. 
Quantas veza , e com quem ca• 
fou, J 2 4. 

AnlDnio T tllts dt Mtnt1is , com 
quem, e quantas veza foy cafa· 
do, J27• 

.Art1gttõ. Porque razaõ meteo o Du
que D. Jaymc as Armas deLle Rcy
no no feu Efcudo , 6 so. 

.Arttbif 14tlo dt Brt1g._ Cana , que o 
Infante D. Pedro efcrcvco ao Du· 
que D. Affonfo fobre a ifcoçaõ 
de huma terra delle, 6 S'• 

D • .Areb•ngtla MMit1 dt Portug.I , 
de quem foy filha , e com quem 
cafou, 211. 

D. Arr"4ngtl1 Mtlrit1. tlt Portugll, 
fcus pays, e cafamento 1 216. 

D. Arebimge/11 .Mw dt Portugtll, 
com quem foy cafada, e quando 
falccco, 240. 

Argott dt Molin11, cnr.anou-fe dcf
crcvcndo a occupaçao de Covilhei· 
ra, 90. 

Àml4S da Caía de Bragança , por 
quem foraõ ordenadas, 88. Qae 
motivo houve para ferem muda
das , e por quem , e que conti-
nhaô , 486 , e íeg. · 

Atllidt (D. Roía Leonard.a de) de 
quem hc filha , e com quem ca• 
fou , u 8 , e fcg. O. Maria de 
Ataide, feus pays, e cafamento, 
251 • 

Atbmienfas , que collumc obfcrva
vaó na impofiçaõ dos nomes a fcus 
filhos, 6 50. 

kvtir111 (Os Condes de) wm quem 
cafaraõ, e que dcfccodcncia tivc
raó, 3 2 7, e ícg • 

.Arveiro. V cja-fe DNtdo til A"CltÍro. 
Avif 11 ( D. Igncz de ) de quem foy 

filha, e com quem cafou, 177. 
Ã.J•I• (D. AJdonça de) de quem foy 

filha , e o fcu cafamcnto , 6oj'. 
D. Aldonça de Ayala , com quem 
cafou, e que dcfccndcnàa rcve. lb. 

Ayres dt S•ldanbt1, que lugares te· 
vc , e quando falccco , ~ S' 4 , com 
quem cafou , e que filhos tcVe, 
454, cfeg. 

.Ayrts dt SiÚd4llbt1, Vicc-Rcy da ln
dia , cm que anno partio para a• 
quclle Efiado, 3 f 4. Que lugares 
rcvc , e com quem cafou. lbid. e 
35'4• 

Ayrts 
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Jas Coufas no111vei1 • 
.Ayrts de S•ld.inb11 t Albutp11rq"e, 

quarido nafcco' J s6. Q.ue Juga• 
rcs tem occupado. lbid. e H7• 
Quando , e com quem cafou, e 
que filhos tem rido' 3 sr, e fcg. 

.Ayres T e/les de M1M4t1 , de quem 
foy filho , e com quem cafou, 
~14 • 

.Az.11mor. Quando fe cmprcndco a 
conquiCla dcCla Praça, so~. De 
que gente , e numero de Naos fe 
compunha a Armada , so6, Em 
que dia fe principiou a expugnar, 
s 17, Como foy rendida, e que 
mais fe paif ou nefte cafo , s J J , 
e fcg. Como fe fdlcjou na Corte 
a noticia da fua conquifta, sz S'• 
E o que fe fez cm Roma com a 
mcfma nova, s z 7. O Duque D. 
Theodofio 1. fez pintar cm Villa
Viçofa a conquiflã , e expugna• 
çaõ defta Praça , s J 9. 

À'J..t'Wdo ( D. ]oaó de ) quem foy, 
com quem cafou, e que filhos te-: 
. ve, z76, 

B 
B Alf.ir, Villa da Jndia, com que 

facilidade foy tomada , 6 J 7. 
B.inco de pinrh•r, que coufa he 

na Armaria, e que fignifica, 48 8, 
Quem póde ufar dcllc, e que dif
fercnç•s teve , 486 , e fcg. 

E"1'rrllos ( Ducado de) quando foy 
crcado , e a quem conferido , s 3 , 
e fc~. 

B.ircellos. No Palacio dcfta Villa col
locou o Senhor O, Affonfo asco
Jumnas , que tinhaó fido de Cal•· 
bcnzalla, ;s. A fua Collegiada 
por quem foy fundada, 8 ,-. 

Bi1rcel/os. Como livrou o Duque D. 
]aymc os fcus moradores de hu
ma injuriofa fervidaõ, 567. 

B11r1bolomeu de Torres N11Wrro ,. fez 
l'gm,v. 

hum Pancgyrico a EJRcy O. Ma• 
noel na fua Comedia Troft•, s z 8. 

JJt#VC/Olitr de Courrh1111t, Governa· 
dor da Ilha de Bourbon , como ~ 
cebco nclla ao Conde da Ericeira, 
~s,. 

Beetri•s , quacs teve o Senhor D. Af • 
fonfo, 76. Quem foy o ultimo 
Senhor, que as teve. Ibidem. 

Btjd, quando foy erigida cm Duca• 
do, e que Senhores o pofluiraõ, e 
~ozaõ ' s6 ' e fcg. 

Béjltiros do Monte da Caf.t do D~ 
que O, ]ayme gozavaó cos mcf• 
mos privilcgios , que os da Cafa 
Real, soo. 

Bogio. O dente de hum, que idola• 
trava ElRey de Pcgú , mrndou 
queimar o Senhor D. Conilanti• 
no, 64J. 

Botelho ( Alvaro }Ofeph) filho pri
mogcnito dos Condes de S. :Mi· 
gucl , com quem he cafado , 2 '8. 

Br•g• (O Arccbifpo de) cevc gran
des demandas com o Duque D • 
Jayme, e que determinou o Papa 
àcerca de lias , 5 § 1 , e feg. V tja• 
fe .Arctbifi"'do de Brt1g11. 

Br•g•í'o Quando, e PO! quem foy 
dada ao Duque O. Affonfo , 3 9• 
Em que documento fc faz mcnçaó 
de que lhe foíle dada com o titulo 
de Ducado, 40. V eja..fc Dut ... 
do de Br"tdllí.. Quando , e por 
quem foy elevada ao foro de c;... 
dade, 14g. 

Br11g•"j•· Como fe tratavaó, e aflt
navao os Senhores dcfta Caía , e 
q~e merccs faziaó, 40, e feguint. 
Quando morria o D_uque de Bra
gança, o f c:u fuccefi"or f e nomea• 
va logo com o mefmo Titulo, fem 
mais alguma ccrcmonia, 6z, E[.. 
Rcy D. Affonío V. lhe fez mcrcc, 
que faltando varaó , tUcccdeifc a 
filha , para affim f e perpetuar a 
Cafa na linha direita , 6 3• Os Da-

Tttt ii qUCI 
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lndex 
• quc:s precedlaô aos filhos dos ln• 

tantcs , e os filboi ddb Caía , ain· 
da que naó tivclTcm Titulo, a t~ 
dos os mais Fidalgos , 7 8, e fcg. 

, Por permiffaó Regia confcri;aó os 
Duques a Nobreza nos mcfmos 
graos, que EIRcy, S'7'· Porque 

• razaõ punh•Õ os Scnhorca dcCla 
Caía n<>lllcs pouco ufados ncftc 

· · Reyno a fcus fiihol, 6 S'O. 
D. Br41.,. Ih C•flro , com quem foy 

cafado, e que filhos teve, l 9S'• 
D. Br.-z... dt C".ftro , de quem loy fi. 
· Jho, l z S'• Que acções fez ~ln• 

di;a, e com quem c;afou, 324, e 
feg. 

-D. Brites (A Senhora) de quem foy 
. íiiha, 181.· Quando, e com quem 
· cafou, 188. Que dote lhe 6zcraõ 

{cus pays. Ibid. Que arrhas lhe 
fez o mnido , e com que <ondi
çócs, 1 8 9, Acompanhou o mari· 
do iodo ~ovemar Ceata, 19 ~· 

D. Briu1 Mtl{ctirtnbti1 , Conddfa de 
P.1lma, &e. com fjUem foy cafa

. da, l# 
D. Briu1 d1 Mtnn/s, CondetTa de 

Loulé, com quem cafou , ~p8. 
· Que dcfccndcncia teve, 40C>. Aon• 

de ja1. lbid. 
D. Brius de Menn..,es , Condeffa de 
· Silbugal, de quem foy filha, qaan• 
· tas vt'2CS, e ('Olll quem caíou , e 
· que filhos teve, ~4l, e fcg. 

D. Brius Pertir•, com quem , e com 
que dote caf ou , 9, e feg. De 

· quern foy filha, 89. Aonde fale• 
eco, e j.iz fcpultad.t , 04 , e leg. 

. Que dcfcmdcncia teve , 9 J• A 
· füa Arvore , 9 ,., 

D. Britts dt r.Jco11ttllos , de quem 
, foy âlha, 48, com quem foy c.1• 

fada. fbid. 
Brito ( O Dc(cr!lbargador )eronymo 
. de) com quem cafou, ,67. D. 
· )ofcfa G.ibricla de Brito, de qu~m 
toy filha , e com qumi.ACadil, . , 

, J ~6. D. Iria de Brito , Condcíl"a 
da Feira, quem foraõ fcua pays, 
J91. 

e 
CAbtdo ( Jorge de ) e Vafcoo. 

cellos , de quem foy filho , e 
quando falccco , z97. Com 

quem cafou , e CJUC filhos teve. lb. 
· e 198, · 
C•UWI ( A Villa de) quando foy 

erigida em Ducado , '5 • • 
C•nitr11 ( Joaó GonçalMS da) que 

gente levo11 à f ua cufta , e co:n 
que .appanto foy à cooquifta de 
Azamor , S' 1 o. 

C"1tli"'111 ( A Villa de) quando foy 
ercB:a cm Ducado , e quem poi:. 

. fuio cfre Titulo, õo, e feg. 
C4mifi, Povoaçaó forte de Africa, 

por quem foy faqueada, e confu• 
.mida,. 100, e feg. . 

C•pel/11 Jo Duque de .Bntgança era 
fcmclhantc à Real , e por quem 
foy cxccllcntcmente ornada , s 6 7, 
e fcg. 

C•pell4i môr do Senhor D. Affonfo, 
quem foy, 6 7. 

C•pel/Ms do Duque D. Jaymc fe in
tirulavaó OI .Moogca de Scrr.t de 
Olú, 496. 

CMdt11l. Foy nomeado por EIRey 
D. Sebaftiaõ para ctla di~nidade o 
Senhor D. Tbeotonio, 661. 

CudtnAS (D. Bernardino de) Mar
quez de Ekhe, com quem, e quan· 

· do cafou, 681. Quando falcceo, 
684. Que filhos, e defccnderKi~ 

· teve, 68f, e teg. A {ua Arvore, 
691. 

Ctirdt11lfl ( n lfabcl de) com quem 
cafou,68S'• UBcmardinodcCar· 
delU5 quando nafcco, e que luga• 
res teve. lbiJ. Com quem caf ou , 
e qac dckeadencia &cvc, 6Ss, e 

. , ic, • 
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d~s coufar notaveir. 
feg. O. Jorge Manrique de Carde· 
nas com quem foy cafado 1 6 86. 

, Al~unli SenborCli ddla Familia. lb. 
efcg. 

C4Tlos Y. C.Opca-fe huma Caru fua 
cfcr~ca aoDuque D.)aymc, H7• 

C11rt4 dei H.ey O. Affonlo V. em que 
commeue hum ampJiffimo poder 
ao Ouqqe D. Affonfo para cafti• 
gar as dcfordcns, que OI noffos fa• 
ziaõ cm Galliza, ~ 1 , e feg. 

~do mef mo Rey 1 pela qual com
mcttco a Regcnc:ia do Keyno ao 
di10 Duque, 7 1. 

-Outra '10 mcfmo Rcy , em que 
. deu com grande poder o governo 

de Ccuria, ao Qmde de Arrayolos, 
116. 

- Ourra do meCmo Rey, pela qual 
entregou a Regencia do Rcyao ao 
Duque O. Fernando I. 161. 

- OUtra do Duque D. Affonfo pa• 
ra EIRcy fcu pay fobrc huma ex• 
fediçaó , que queria fazer o ln· 

. fance D. Henrique 1 J l , e feg. 
..-- Outra do Empcrador Carlos V. 

cfcrita aoDuquc D.Jayme, H7• 
-Outra doO>ndede Arrayolosef· 

crita a ElRey D. Duarte para que 
, naõ diJatatTc as Cortes, 1 og, e fcg, 
~Outra do DU<)uc D. Fernando I. 

para EIRey D. Affonfo V. :kcrca 
. do cafamento , que 11.c offcrcciaó , 

1 fO. 
- Uurra do dito Duque rara o mef • 

mo Rey fobre a mefma matcria , 
156, e fc~. 

- Outra de!Rcy D. Joaó Ili. fendo 
ainda Principc, para o Duque D. 
Jayme, 469. 

_Outra ddRey D. Manoel da n:f
tiiuiçaõ dos Eftados de Bragança 
ao dito Duque, 478 1 e Ccg. 

- Outra do diro Rey do car~o de 
General para a conquitb de kD· 
mor, patTad.a ao Duque D. Jayme, 
504, efcg. . 

~ Outra , que o Infame D. Pedro 
cfcreveo ao Duque O. Affoofo fo· 
bre a ifençaô de huma terra do Arw 
cebif pado de Braga, 6,. 

- Uutra do dito lnfancc , em que 
dá larga conta a. fcu fobrinho do 
que lhe tinbaô feito os iem cmu
Jos, 110, efeg. 

- Outra, que o Arccbifpo D.Thco
tonio cfcrcveo ao l'a1ia Grc~orio 
XIII. em que loU\·a muito a Reli· 
giaõ da Cartuxa, 666. · 

C•rtux• ( Motlciro da) de Evora, 
por quem foy fundado, 6 6 3. Em 
que dia entraraõ nelle os primei• 
ros Monges. lbid. Confcrva hu• 
ma . felelt:a. Livraria , 6 64. Hc do 
Padroado da Caia de Bragança , 
661. . 

CM"tJ4lh1tl. AlgWll Fidalgos dcl.b Fa• 
milia, 97• 

C4/ltllo de Villa-Viçofa 1 foy cnno
brccido pele Duque D. J~ ymc com 
hum PaJacio , e Cafa de armu , 
H9• 

C•.ftro ( D. Fernando de) Senhor de 
Ançáa , com quem foy cafado , e 
quando faleceo, 6 ig. D. Ignes de 
J.;aftro , de quem foy filh11 , e com 
quem cafou , 1499 D. Joaõ de 
C,aflro Tcllcs, Senhor do Paul de 
Boquilobo, feu cafamcn10, e mor• 
te , 140. D. I fabtl de Caftro, Con• 
dcffa de Vianna, .feus pays, e ca• 
famento , l,98. D. Magdalcna Btu• 
na de CaO:ro , Condeíla dos Arcos, 
J l 7. Alguns FidaJgOI dcfta Fa.-

. miJia, 175. 
D. C11tb4ri1t4' ( A Senhora) de quem 

foy filha , e com quem cllcve ef• 
pofada , 1 7 i. 

D. CMh4rin• dt Nor011h11, de quem 
foy filh.a , com quem cafou, e que 
defctndencia rcm , l 50• 

D. C111b11ri,íht1 dt Noronb. , &e. ~ s 1). 

Cef•r ( Vafco Fernandes) com quem 
wou ,., e q,ue dcfccndcncia teve, 

lº°' 
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lndex 
lºº• Algtm1 Fidalgos dcila Fami• 

1ia. lbid. e fcg. 
Ctut•. Que def pojos tirou da foa 

conquifta o Duque D. Affonfo, e 
o que lhe diflc E.IRcy fcu pay, 7 S'• 

CIMeon ( D. Thcrefa) cem quem foy 
caf ada , e que defcendencia teve , 
6 91. D. Gonpl<> Chacon. lbid. 

ChrijlO'tlllÓ E(Wltrtlfdo dt .Attn1gui4, 
de quem (oy filho , e com quem 
cafou, ~ i6. 

Cid Man~or , Governador de Aza• 
mor, como foy morto , e como 
exprimiraõ Oi Mouros o fcu fcnti• 
memo , f J 1 , e fcg. 

Cidaditõ Ebonnft , que cafo lhe fuc· 
ceJeo com o Arccbif po D. Thro• 
tonio, ~60. 

Cltmentt 17 l l I. Papa , o que diífc 
qaando lhe aprcícmanó huma pc• 
ça de pano pua fazer vcihdo de 
campo, 6ff• 

Cl11igot dt E'tlord, foraó prohibidos 
de caçar na Coutada do Duque de 
Brag~nça, S'48, e feg. 

Coi,.bra (Ducado de) quando foy 
crcado , e qul11l o pg(Tuí:o, S' S'• 

Collegi11d4 de Barcclios , por quem 
foy fundada , 8 S'• De quanus Oi
gnidad~ contla. lbid. Em que an• 
no f c lhe deraó os Etbtutos 1 e 
quem os fez, 86. 

Colom1 (D. Antonio) Borja, e pq .. 
jades , Conde de Ana, com quem 
cafou, u S'• 

CommmdtU , como fe erigiraõ na Caía 
de Bragança , e quem as alcançou, 
SJO. AquemasdavaóosDuques, 
e com que circuntlancias. lbid. 

Compr4dom do Duque D. Jayme go• 
zavaõ dos mef mos privilegios, que 
os da Caía Real , 499. 

C1mpr11dom delRey naó podiaõ m• 
crar nos barcos de peixe antes de 
f er dizimado pelos Olficiaes do 011• 
que de Braganç1, 49f• 

Coiultldo de A!çoutim por quem foy 

creado, e a quem conferido, r .99' 
- de Cantanhede, quando , e por 
. quem foy renovado dle Titulo, 

e a quem conferido, 177. 
- da Feira , por quem foy inltitui-

do, eaqucm fedeu, 191. 
- de Linhara, ate. 111. 
- de Sarzedas , acc. J. ~ 9o 
-de Valença, &e. 199• 
-de Viama, &e. 2po. 
-de Unhaó, J 17. 
Condt. /ué o tempo delRcy D.Joai 

L naõ houve mayor TitUlo, que 
cO:e, 10. 

Condeft•-vel da Armada , e Exercito, 
. que fe formou em\Tanger , foy o 

Uuquc D. Fernando 1. 11 J• 
Condt]ltrVtl. Sttvio cfte lugar na 

campanha de Africa o Duque D. 
Frmando li. 4 r s , e f eg. 

Confr11ri111 das Mifericordiu das ter
ras do EO:ado- de Bragança forai 
unidas aos Hofpirars dellas para 
melhor foccorro dos pobres, S'47• 

D. Canfto~ de Nor01t1M, Duqucza 
de Bragança , de quem foy filha ., 
1 7 , e 96. Com quem cafou , e 
que condições h0\1vc no contraso 
M.urimonial, 96 , e feg. De que 
virrudes , e partes foy adornada , 
9S'• Quando falecco, aonde jaz, 
e que Epira6o rcm , 96. 

D. Con{ltmriM (O Senhor) de quem 
foy filho, e <J..Uando naícco , 6 o r. 
Que f atisfaçao lhe deu ElRey co 
naó ancndcrcm à foa qualidade, 
e graduaçaó no bautizado do ln· 
fante Dom Filippe , 6o8. Foy 
por Embaixador cxtraordinario a 
França para fer Padrinh<> , cm 
nome, e com procuro1çaó delRcy,. 
de Luiz Duque de Orlcans, 609 , 
e 6 16. Com que grandcz.i fez " 
jornada, 61 o. Como foy recebi· 
do em BurdeOK , e mais terras de 
França, 6 • 1. Que honras lhe ~ 
EJRey de Fran~ 1 6 1 a. Com que 

gran-
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das coufar· notaveit. 
grandeza fc fez. o bautizado , 6 • 4o 
Que prcfcote lhe deu EIRey , e 
com que honr.u o mandou rratar 
nas f uas terras, 61 S'• Porque mo· 
tivo fcoffcrcceo para Vice·Rey da 
lndia, 6 17 , e feg. O que difTe 
hum Miniflro àccrca da elciçaó , 
que fe fez dellc para o dito cargo, 
6 1 8. Em que di.a partio, e com 
que comitiva, 610. Quacs foraó 
as fuas primeiras operações, 61 3. 
Com que poder fahio à conquif· 
ta de Darnaó , e facilidade com 
que fe entregou cíla Praça, 6.14, 
e fcg. Como fc desfez o Exercito 
com que o Abexim nos perfeguia , 
616. Como difpoz a confervaçaó 
da referida Praça, 618. Com que 
poder acomereo o Rey de )afana· 
pataó, e po~uc caufa , 6 J 9, Com 
que valor fe portou na entrada da 
Cidade , e que mais pafTou neíla 
expediçaõ , 61 S>e Como fe livrou 
da cilada , que lhe fizcraõ os inimi
gos , 6 3 J. Catholico zelo com 
que mandou moer , e queimar o 
dcncc de Bogio , porque lhe da· 
vaó huma grofTa fomma de di· 
nheiro , 6 ~ ~· Como foy folem· 
nizada c(b grande acçaó , 6 ~4o 
Quando voltou ao Rcyno, e com 
quem «fou, 6 ~ S'• Q.uando fale
ceo, e o feu carafur, 6 ~6. Elo· 
gio cio feu governo , o qual lhe 
foy offcrecido por toda a vida , 
6~7. 

Cornelhiú (Couto da) e outros mais, 
de quem eraõ 18. Porque _preço 
os comprou o Duque D. Affonfo, 
1 9• Foy antigamente Villa , a 
qual foy doada por EIRey D. Or
donho à 1 greja de Santiago por 
hum certo equivalente , 19 , e frg. 
Que privilegios lhe conccderaó , 
e confcrvaraó os Reys de Callclla , 
e Portugal, 10, e feg. Por fen• 
tença, que alcançou o Duque D. 

Affonío , obrigoo aos mora.lares 
defte Couto (na qual fe 'hama 
Villa) a que lhe pagà1Tcm os quin
tos cfe todos os frutos, u. 

C?rrt• ( Martim) Guarda môr do 
Infante D. Henrique, com quem 
cafou, 6 49• 

Cor'VO ( Ilha do ) foy dada ao Du• 
que D. Affonfo , 6 J• . · 

Coft• ( Motleiro da) por quem foy 
dado aos Religiofos de S. Jerooy
mo, s-6s-. 

Cofl11 (Francifca da) Freire, Senhor 
de Pan,as, que lugares teve p com 
quem cafou , e quando faJccco, 
1 J,.. . 

Cofl11 (D. Jofeph da) Armeiro môr, 
fcu cafamemo, J ~ 7 • 

. cout"'1'- Veja-fe D.Dumt Rty dt 
Portug•l. 

Coutinho ( D. Ca.tharina) Marque• 
za de Marialva , fcut payc , caía• 
mento , filhos , e quando faleceo , 
186. 

c O•tinho (D. Carha rina ) Marqam 
ele Marialva, 181. . 

Coutinho ( D. Alvaro) fcu cafámm• 
to, e defcendmcia, 304, e feg. 

Coutinho ( D. Francifco) Conde de 
Marialva, com quem cafou, ~98• 
Que obrou na morte do Duque de 
Bragança, ~99• Quando falcceo, 
e que Epitafio tem. lbid. e 400. 
Que defcendcncia teve. lbid. 

Coutinho ( O. Manoel ) Conde de 
Redondo , quando nafeco, 181. 
Aonde falccco , e que Epitafio tem. 
lbid. e feg. 

Coutinho. Alguns Ficlalgos de{UFa
milia com quem cafaraó, e qae 
def cendcncia tiveraó , J 04 , e fe~. 

C1mh,, Alguns Fidalgos dcfta Fàmi
lia, 11$• 

11 ,... 
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70~ lndex 

D 
~ ÂllllÓ ( Cidade de ) como, 
V e por quem foy conquitlada, 

·4JS• 
D. Diogo de Mmn.µ , quando fale· 

ceo , e que filhos [CVC , J 7 4 
D. Diogo de Noronh• , aonde , e 

quando foy armado Cavalltiro, 
196, Foy Governador de Ccuca, 
e quantas vezes cafou. lbid. Que 

. "def ccndcncia teve , 1 9 7. 
D. Diogo Pi#htiro , · foy nomeado 

&ocurador para defender o Du
que de Braganp, 4u. Porque 
·lllOÚvocliílê a EIRcy, que na~ ~e-
via dbr preftntc ao proferir da 
f cntença , 444. Efcreveo hum Ma• 
nifefto da innoccncia do dito Prin .. 
cipc, 4SO. 

Diogo So.m t!Ji Ytig• do Âul.r e 
· T Reir•, com quem cafou ,e que 
delc:cndencia reve, Jo8. 

D. Diogo de Souf• , Arcebif po de 
Braga , teve algumas demandas 
com o Duque D. ]aymc , e que 
dereonioou o Papa àcerca da ex• 
tinçaó dei.las, H r. 

Di1.jmu do pcfcado de Lisboa foraõ 
dadas ao Duque D. )ayme, 49f• 
Tambem teve as de Villa do Con• 
de, e outras terTas , 499. Teve 
mais · as de Hiba Tejo por contrato, 

· que fez com EIRcy , 5 n. 
J)i~nuu nows do pef cado da eaaa. 

nheira, e Póvos , foraõ concedi· 
das pelo dito Duque ao Conde da 
Cafranheira , 5 54 

D. DUAttt , Rey de Ponugal , que 
mcrces fez ao Duque D. Affonfo, 
1 J , e 18. Revogando hum pri
vilegio concedido pelas Cortes ao 
ditoDuquc, ordenou depois, que 
fe obfervatfe, 18 , e 11 J. Def. 
coutou o Rio Ave pela opprtffaõ, 
que faZia ao Povo de Barccllos o 

B;fpo de Vifeu , a quem o tinha 
dado com a rega lia de Coutada, 
i 9. Naó dilatou as primeiras Cor
tes , pela reprefêntaçaó , que lhe 
fez o Duque O. Fernando l~ 1 OS» 
e feg. 

D. Du•rte t!Ji Ctlmtr4 , Conde de 
A veiras, de quem hc filho , e com 
quem cafou , ~ J 6. 

D. Du•rte de Mtnn,.tj , Conde de 
Vianna , que lagares teve , e co
mo foy morto, 35~.S. Com quem 
foy calado. lbid. · · 

Duc.do de Allfjoms , quando foy 
crudo, e a quem conferido, 61. 

-de Aveiro, 58, e kg. 
- de BarceUos, que Senhores o pof-

fuiraó, SJ• 
- de Béja , 56 , e feg. 
- de Bragança, quaf he o prim~ 

documento em que fc faz mençao 
dclle , 40. Foy o terceiro Duca·_ 
do, que houve ndlc Reyno, 41. 
Que Senhores o trm gozado, fZ• 

-de Cadaval, 61. 
-de Caminha, 60, e fcg. · 
-de Coimbra, SS• 
-daGuarda, s8. 
- de Guimarães, S'4, e fcg. 
-de Torres Novas, S9• 
-de Villa Real, quando foy feito, 

e por quem poffuido, 60, e feg. 
- de Vifcu , H , e feg. 
I>ufut de Arjona , quando, e por 

quem foy creado, .q+ 
- de Benavente, quem foy, 44-
- de Medina Sidonia , he o mais 

antigo da Coroa de Caftclla, 45· 
- de Molina, quem foy , e quan-

do fc creou, 4J• 
- de Pcfiaficl , 44e 
- de Pcfiaficl , 44 
_deTraxillo, 4$• 
- de Valença de Campos , 44o 
Duque, naõ o houve cm Portugal, 

que naó fotfc dcfcendcnto da Ca· 
f a Real, 41. Em Cafrclla fe pra

ticou 
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das cDllf AS not11Jei1. 
ticou amigamente o mefmo, 4J , 
e leg. e 41· .Com que ccrcmoaiu 
fc conferia dh dignidade, 41• A 
cJJa he anncxa cm Caftclla a pre· 
rogativa de Grande de Hefpanha, 
4f, e 46. Em. Portug~l g~ das 
mayorcs prcemmcnciu , e fcus fi· 
lhos , naó fó faó Grandes , mas 
tem outras prcrogacivu, 5 •. V c
ja-fe Gradts. 

Duqut~" dt Br11gM1~11 , gozava dos 
mef mOI privilegios , e ifcoçóa, 
~o Duque feu marido, 550, 
e ~eg. 

E 
E C,. ( O. Joaó de ) que Fidalgo 

era, e •quem fervia, S'7 •• 
Eltbt ( Marqucz de) Vcja-fe 

CMd1mu. 
t>. El'tlir4 MMtins , com quem foy 

cafada, e que filha ceve, 175. 
Bnxm11 , povoaçaõ de Africa , cu

jos moradores indo a calti~ar o 
Daque O. Jayme, o naô qu1z fa
zer , por ferem poucoa os que 
achou, s-z6. 

Eritrir1 (Condes da ) com quem 
cafaraó , <jUO dcfcendcncia tiveraõ, 
e ~ue acçocs obraraõ, 170, e fcs• 

Efcrttorrs Ponuguczes fao convenci
dos por fazerem tronco da Cafa de 
Bragança ao Condcftavel D. Nu
no , fendo-o EIRey O. Joaó 1. 6 , 
e fcg. 

Ef moltr do Duque D. Jaymc foy ad. 
vertido por eUc , de que lhe naõ 
pedia ma is dinheiro para foccor-
rcr aos pobres, s61. · 

Bjferilidlid1 , como foy remediada 
pelo Arcebifpo D. Thcotonio a 

. ~ue f e padece o no Alentejo , 6 5 5. 
B.Jlf"lJtlÕ StMrts tle Mtllo, com quem 

caf ou , e que dcfccndcocia tem , 
315. 

Tom.V. 

Ejlrwl Sfltln1 o V eJho, Ceu W.. 
meato , e fucc:eífaó , 1 7 s • 

E~ do Tojlll, com quem foy caía· 
da, 16g. 

Exullmlf Smbott1, J>OrClDe IDOlivo 
mandou EIRey D. Joaó IL qac fa- · 
hiffe da clauf ura , e com quem a 
quiz cafar, 4zg. 

F 
'l;'Ãro ( D. Maria de ) O>adeflâ 

L7 da Feira, e depois Ouqucza do 
~vai , de quem fOy filha , 

J.s>S• 
Ftirt1(Cooda da) fuas allianps IDI• 

trimooiacs , e dcfccndenda , a 91 , 
efeg. 

F1irt1 de Villa Vi~fa, porque ino· 
livo foy repartida cm varias diu 
do umo, H J• 

D. Filipr ( OSenhor) qaando naf• 
eco , 46 l • Que mcrce lhe fez EJ. 
Rey D. Affonfo V. tanto que Cou
be do fcu nafcimento, lbid. Quaii• 
do falec:co , 464-

D. FmtMido ( O Infante ) com que 
prc1ex1os fahio do Rcyno, e co
mo fc rcllicuio a clle , • 4+ 

D. Femado 1. Duque de Braganpl 
fcu nafcimento, 101. Foy mui• 
to cfümado deJRey D. DUar1c, e 
oppoílo às inim.i;zàdcs de fcu pay 
com o Infante D. Pedro. lbid. Em 
que anno foy Conde de Arrayo
b com ou1ns mcrces, 104o Por• 
que caufa foy Padroeiro do Mof· 
teiro de Sanco Thyrfo, 1 o6. Com 
quem cafou , e com que dote , 
107. Copca·fe o parecer, que deu 
a EIRey fobre u primeiras Cortes, 
que convocou , 109 , e fcg. Foy 
Conddlavel da Armada, qac paf· 
fou a Tanger , 11 J• SahiO fendo 
do choque , que ttve com os Mau. 
ros no filio dila Yrap. ll>id. Com 

Vvvv qwc 
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lndex 
que valor fe houve em todos OI 
aífaltos , 1 1 ~ , e f cg. Fez hum vo
'° àcerca do rcfgatc do Infante O. 
Fernando, 1 • 4- Foy muito dli
mado do Infame D. Pedro, e dei. 
Rcy O. Affonfo V. 1 1 5• Porque 
motivo procurou fcr Governador 
de Ceuta, 1 16 , e f eg. Além def· 
ta merc:c , teve outras mais, 1 1 8. 
Que fez fabcndo , que a Rainha 
D. L9ooor proc:urava a fua media· 
çaó Para voltar a Portogal, 1 1 8. 
Por1ue caufa dlim.ou muito , que 
EIRcy o mandaífe chamar de Ccu· 
tá, 1 19. Que obrou no empenho 
com que quiz pacificar as difcor
dias , q_ue f eu pay tinha com o 
Infante D. Pedro, e com que pre
texto voltou para Ceuta , fazen
dolhe ElRey novas merccs , 1 J 9• 
e fcg. Porque caufa foy nomeado 
o Infante U Henrique para fuc· 
ccfTor do feu governo de Ceuta , 
14.z. Como foy recebido dclRe_y, 
14.z , e f eg. Que doaçaõ fez a feu 
filho primogenito , 14 J. Condu· 
zio a Portugal o Infante D. Fer• 
nando , l 44o Ordenou , q1.u: OI 
fcus cfcravos Chrillãos foílem li· 
vrcs , 144 l<.cligiofa piedade do 
feu teílamcnto, 145. Em que an• 
no foy feito Marqucz de Villa Vi
çofa, 147. Quando acompanhou 
a ElRey D. Affonfo V. a Africa. 
lbid. Em que tempo fucc:edco na 
Caía de Bragança , 148. Quando 
acompanhou ourra vez a ElRey a 
Africa, e o que fe paífou na joma. 
da, e Campanha. lbid. Que acon
fclhou a ElRey fobrc hum caía• 
mento , que lhe offereceraõ, 150. 
Ficou Regente do Reyno , em 
quanto ElRey voltou a Afriea, 
158, e feg. Com que conilancia 
aconfclhou a EJRey, que naõ ca• 
faífe com a Princeu D. )oanna , 
16 s, e feg. Porque caufa o abor• 

recia o Principc O. Joaõ , 16 7 
Foy outra vez Regente do Rey 
no, Fronreiromêr detodas as fua 
urras , e Procurador dclRcy nas 
Terçarias , 1 6 8. O f eu cant\er, 
16 8 , e feg. Quando falccet>, e o 
feu Epitafio, •69- Quando, e 
com quem cafou. lbid. Que dcf· 
ccndeocia teve , 17 1 , e fcg. 

D. F"n11ndo II. Duque de Bragan
ça, {cu naícimcnto, 40.z. Dcícre
vc•fe o feu carafier, e o como fe 
fazia artendido de todos. lbid. O 
valimento, _que teve com EIRey 
D. Affonfo V. Jhc produzia huma 
grande cmulaçaó , 40.z. De que 
terras foy Senhor , e que gente ti
rava dellas, fendolhc prccifa,40~. 
Quando , e com quem cafoa, 
40.if,. Em que occafioens militou 
cm Africa , e como fe ponou cm 
algumas expedições, que lhe COO• 
fcguiraó o epirheto de Afrir"110, 
406 , e feg. Quando foy feito 
Fronteiro môr de Entre Douro, e 
Minho, 408. Em que tempo paf• 
fou oucra vez a Africa na compa• 
nhia delRcy , 409. e.orno lhe rc
muncraraô feus irmãos a fua gran• 
de gmcrofidade. lbid. Em que an• 
no era já Duque de Guimarães, 
41 o. Quando foy fcgunda vez 
ef pofado , e que condiçóet houve 
no contrato matrimonial , 4 1 1 , e 
f eg. Naõ foy feito Duque. de Gui· 
maráes em auençaó dcfte caíamen• 
to, 41 ~· Em que dia cafou, e 
quem affúlio a eíle Sacramento, 
415. Exercitando o poílo de Con· 
dcLlavcl, paffou outra vez à Afri• 
ca na companhia dclRcy, 41·s-, e 
feg. Quando fez o fca tdlameoe 
to , 416. Entrando com ElRcy 
por CaLlella , que dif poz em hum 
Codicillo , que fez , 416 , e feg •. 
Mcrce , que lhe fez ElRcy , de 
que fcu filho primogenito foffe 

Duque 
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das coufar notaveis. 
Duque de Guimarães , o que fo
friao mal os moradores da dita 
Villa, 417. Teve faculdade para 
que fuccedcndo na Caía de Bra
gança , déífc hum /dos Títulos, 
que polTuia, a fcu fílho primoge
nito, 417. Acompanhando no
vamente a EIRey a Cafiella , foy 
efcolhido por EIRey D. Fernando 
cm rcfen~ de hum dcfafio , que 
propoz ao de Portugal , 418. Em 
quanto durou a batalh.i de Touro, 
ficou guardando a Rainha D. Jo
anna , 419. Como fc portou com 
o Príncipe D. Joaó , quercndolhe 
modcr.ar o fcntimento de naõ ap
pareccr E!Rcy, 419. Aconfclhou 
ao Príncipe , que naó devia acei
tar a renuncia , que lhe queria fa
zer da Coroa , EIRey feu pay, de 
que elle fe efcandalifou, 420. Of
fendia-fe mais do R1odo com que 
lhe efiranhava o trato illicito, que 
tinha com o. Anna de Mendoça, 
e da corref pondcncia, que o Du
que tinha com a Caía Real de Caf
tdla, 42 1, Com que defcmbara· 
ço rcfpondeo ao dito Príncipe àccr
ca do modo com que devia rece
ber a EIRey , e que fez depois de 
ouvir a rcpolla , 42 2 , e feg. Em 
que tempo fuccedco na Cafa de 
Bragança, 411. Foy eleito pelos 
Donaiarios para defender os pri
vilegios, que lhes tinha tirado EI· 
Rcy O. Joaó II. 426, Paixaó, que 
t:IRcy tomou contra clle por tra
tar da fua jufiiça, 42 7. Porque 
culpa intentou EIRey prcndello , 
418. Com que motivos fe aug
mentaraó cm EIRey 3S defconfi
anças contra cllc , 429, e lCg. e 
4 H. Como lhe fallou E!Rey , e 
como lhe refpondeo o Duque, 
4~.z. Com que defignio quiz 
acomr.mhar os Procuradores no
mca,'os por EIRey para a conclu-

Tom. V. 

faó das Terçarias~ 436. EIRq 
lhe agradecco cfte defejo, e affia:D 
o executou , 4 J 7. Quando , e 
com qae modo foy prezo, 43.9• 
Que rcfolvco o ConfeJho fe fizef • 
fe de mais , 4 J 9 , e feg. Naó acci• 
tando ElRey partido algum {obre 
o feu livramento , o mandou pro
celTar, 441. Que mandou dizer 
a EIRey depois de formado o Li· 
bcUo , 44 J. Que repolla Jhe man• 
dou fendo chamado terceira vez , 
443• Com que formalidade foy 
proferida a f entença de morte , e 
confifcaçaó dos bens , 444. Com 
que valor ouvio a notificaçaó da _____ . 
fcntença , e que fez depois diffo, 
44S'· Que diffe , quando chegou 
ao cadafaJfo, 447• Com que ani-
mo rccebeo a morte , e com que 
circunllancias f e executou , 448. 
Como foy fcpultado , e aonde , 
448 , e f eg. Como f e juftifica a 
fua innoccncia , e que Efcritorcs 
trataó dclla, 449 até 4s8. Que 
mais diffe o Duque, que a con• 
firma ninda melhor , 457, e feg. 
Que defccndcncia teve , 46 3 , e 
fcg. 

D. Fernando Coutinho, cm que an
no foy feito Go\·ernador deCe~ 
ta, 142. 

D. Fernando Forja"- Pereir•, Conde 
da Feira , fcu cafamento, e mor
te , 2 9S'• 

D.Fern11ndo M11ft11rmb11s, Conde de 
Obidos , Palma , e Sabugal , J 44 

D. Fern11ndo Mafr11rmh11S, que lu• 
garcs teve, quando , e como fa. 
leceo, H1• 

D. Ferntmdo de Mtttf'ZlS , quando 
nafceo, U 8. Que digo.idade te• 
ve, e quando foy para Varatojo; 
lbid. Que lugares tem tido na Rc
ligiaó. lbid. 

D. Fernando de Mm~es, que def
cendcncia teve, 605. 

\Tvvvii I>.J:tr~ 
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lndex 
D. Fmumtlo dt Mtnn._ts , O:mde da 

Ericeira , quando nafceo , e que 
lugares teve, ~ 70, e f cg. Refere• 
fe a fua grande applicaçaõ, e que 
Obras compoz, ~ 7 1 , e feg. CClm 
quem foy cafado , e quando fale· 
eco, J 70, e ~ 7 z. Que dcfccn• 
dencia teve. lbid. 

D. Ftrn•ndo dt Mtnf1.!S, 11. Mar
qucz de Villa Real, quando naf
cco, 198. Foy Conde de Alcou· 
rim , e Valença, e Fronteiro môr 
do Algarve , 199. Quando foy 
feito Governador de Ceuta, e que 
operações militares fez cm Africa, 
200, e fcg. Que acções fez no 
tempo dclRey D. Manoel , J o 1, 

O fcu carallcr, 101 , e fcg. Com 
quem foy cafado , e que âefccn
dcncia teve, zoz , e feg. 

D. Fern411do dt Noronh• , quando 
foy feiro Governador de Ceuta, 
194 Seu colfamcnto, l.9S'• 

D. Ftrn4ndo de Noronh", que luga
res teve , e quanw vezes cafou, 
107. 

D. Fernado de Noronh1' , que póf. 
tos teve , e com quem foy cafado, 
% 14 Ficando cm Caftella , EIRcy 
Filippc IV. o fez Duque de Linha. 
rcs cm rccompcnfa do Condado 
da di~a terra, que perdera cm Por
tugal. lbid. Quando falcceo , e 
que fucccfTaõ teve. lbid. 

FtrntlÕ Gomts dt Goes , quando fez 
homenagem da AJcaidaria môr de 
Monfarás ao Duque O. Fernando 
1. 105. 

FtrnAÕ de Lemos , fendo accufado 
dos mcf mos crimes, que o Duque 
de Braganfa , como fahio livre 
dellcs, 4S'8. 

Fmtu Pmir•, irmaó do Condelh-
. vel D. Nuno, fov Senhor do lu

gar de Vai de Flores, qlJe tinha 
fido de Payo Rodrigues M.irinho, 
91 • cfcg. 

F,,,t.õ dt S•ltl11tb• , que lugares 
ceve , quando falccco, e aonde jaz, 
~68. Com quem cafou, e que 6-
lhos teve , ~ 6 9• • 

F•m•Õ T tlles de Mtnf'Z/s , q0tndo 
foy feito Conde de Unhaõ, ~ 17. 

Fm111õ 7tlles d• Sylrw , Monteiro 
môr , feu cafamelllo , e filhos, 
HI, e feg. 

Fid•lgos , que acompanharaó o Se· 
nhor D. Conilantino na Embaixa· 
da a França , 6 1 o. Quaes foraó 
os que o acomranharaô quando 
foy por Vícc-Rcy para a lndia, 
6.u. 

Fid•lgo1 , que 8ClOIDpanharaõ ao 
Duque O. Ja.yme na Conquifta de 
Azamor , s-08, o OI que levou, 
quando conduzio a Rainha 0Goa 
l...conor , 1 ~ 7 , e feg. 

FiJ4lgos , que accmpanharaõ a Se
nhora D. Joanna, Marquc:za de 
Ekhc ué Guadalupe, 68J. 

Fid1dgos, que ferviraó ao Duque D. 
)ayme, quacs foraó, S"7•· 

Fig~iró• ( D. Lourenço Soares de) 
com quem foy caíado, e que füc
cctlaõ Leve, 60f, c691. 

Fougtr•y Gntr dt S. M.IJ ( O 
Capítaó) que mercc reve, e recc· 
beo a fua Companhia , dclRey O. 
Joaõ V. porcorldazir a França·ao 
Conde da Ericeira , ~ 8 7. 

D. FrtUlique dt MtJlnls, com quem. 
cafou, z 7S', e feg. 

D. Frtmtifc• dt M~ts 1 Toltlo, 
feus pays, ccafament0, 29p. 

D. FrA11d/c• de T ""1<>r• t C".ftro, 
Condeffa de Unbaõ , com quem 
foy cafada , e que filhos reve , 
~ 18, e feg. 

D.Fr411d(u Thom4• 7oftf• dlMt
"""-ts , de quem (oy filha , e qaan
raa yezcs cafou, ·~ z s , e f cg. .. 

Fr•nnfto de .Andrlldt , Chroniíb mor 
do Reyno , hc louvado , z s8 , e 
S'4S'• 

D.Fr'11• 
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Jas co".[111 not aveis. 
D. Fr•dfeo de Br•tllltí• , aonde f e 

criou, e que lugares teve , 64J, 
e feg. Foy nomeado Prefidcnte da 
Mcfa da Confciencia , 644- E Pa· 
5riarcha do Brafil, e lndta , 64S'• 
Que mcrces lhe tez ElRcy. lbid. 
Que virtudes teve , 1546. Quàn
do falecco, aonde jaz, e que Epi· 
rafio tem, 647. 

D. Fr1111tifto Coutinho, Conde de 
Marialva. Veja.fc Coutinho. 

FrMldjto Gir•ldes, que Obra efcrc
vto, 379, cfeg. 

Frt111Cifto Homtm de Abre11, em que 
Obra dcfcndco a innoccmia do 
Duque de Bragança, 4S' 1. 

D. FrAntifto Mt1noel de Mel/o, tam
bcm fez fcmelhante apologia pelo 
dito Duque , 45 ~· Defcndeo a in
nocmcia da Duqueza D. Leonor 
de Mendoça, 5 8 1. 

D. Fr.ntifto M•ft111mbt1s, que lu
gares teve, J# Com quem ca• 
fou .• e que filh9s teve, 345• ft 

Fr1111eifto de JJ1ello, Monteiro mor, 
H1· 

Fr1111cifco tlt Me/lo , feu nafcimcnto, 
e que lugares teve, ~ fO. Quando 
falecco , e aonde jaz. lbid. Seu 
cafamento, e fucccffaõ. lbid. 

Fr'1ttif to de Me/lo, quando nafcco, 
e com quem ctlá ajuilado a cafar, 
H'· 

D. Fr1111tif to de Mmrz..11, que luga-
res re ve, como falccco, e cm que 
:mno, ~ J 1. 

Fr11'1âfto d11 Sil'Vlir•, feus póllos, 
cafamcnto, cdefccndencia, J9S'• 

D. Frttnt:ifto de Souftt, feus pays, e 
alliança matrimonial, 3ºS'• 

D. Fr1mâfto Xnier de Mtnf1/S, 
Conde Cia Ericeira , quando naf. 
eco, ~ 74• Que lugares tem oc
cupado, e txncira amda , 374, 
e feg. Louva•fe a fua rara erudi· 
ç~ó , e generoúdadc, J 7 S' , e kg. 
Quando , e com quem cafou, 

317• Que 61hot reve1 ~18. 
D. Fr1111tif to X.Wr R111al Jt Mt~ 

nqs, feu nafcimcnto, J88, Com 
quem cftá ajuftado para cafar. Ih. 

Frt111tifto Xnier de T tnJOrll, quan• 
do naf cco , u 1. 

Fr1111queir4 (Ermida de N. Senhora) 
nclJa collocou o Duque D. Affoo
fo huma mcfa de marmore, que 
trouxe de Ceuta , 7 6. 

Freire ( Francifco de Brito) que Ju• 
gara teve , e com qQcm Cafou, 
u6. · . 

Fronteiro môr, que pollo era , 37• 
Foy-o de todas as fua1 terras o Du
que D. Fernando, 168. E ram
bcm o Duque D. Jayme, 474-

D. Fulgentio (O Senhor) de quem 
fov filho , 641. Que lugar teve 
na fonçaó da trasladaçaó dos ofTos 
delRcy D. Manoel , e nas Cones 
de Thomar , 641 , e fcg. Que di· 
~nidade1 teve , e quando falcceo , 
6 4 l • Fez trasladar as Reliquias do 
Santo Fr. Gualter, 64J• Q.uc fi• 
lhos teve, 64~. 

G 
G Arei• dt Mel/o , Monteiro môr, 

que lugares teve, e com quem 
foy calado, ~47• Quando fa. 

lccco, e que filhos teve , J48. 
Gir.õ (D. Maria) ftu cafamcnro, e 

defccndcncia , 6 86. 
Goes ( Damiaó de) ccnfura·felhe a 

pauca advcrtcncia com que tratou 
os Senhores da Caía de Bragança , 
474, 476' e feg. 

Gomes Mmins de Lnnos, foy Ayo 
do Duque D. Affonfo, 1• 

Gon~•lo dtt Cofi11 de Mmt11s, feu1 
lugares, e calamento, 361. Quan
do falecco. Jbid. 

Gon~"1o G•till de Sou[• ( O Conde) 
fQy Mordomo, e Alferes môr def· 

Rcy 
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lndex 
Rey D. Affonfo Ili. 2 r. Cafou 
com D. Leonor .Affonfo , filha do 
cfüo Rey, lbid. 

D. Gon~4lo Pereir11, com quem foy 
· cafado , 3 8. 

Grades ; em Hef panha fa.õ todos os 
Duques , e affim foraó reconheci. 
dos , -e tratados IO<los os Duques 
Ponuguczes, 46. Em Ponugal o 
iaõ os mais Titalos. lbid. O que 
fe lhe obfervou em Hcfpanha, e 
Portugal no tempo da dominaçaó 
dos Refl de CAftclla , 48 , e te~. 
·Que Senhores Portu~uezes tiveraó 
cm Hef panha o caralUr da Gran
deza fem ferem Duques , 47, e 
feg. Agora gozaó OI Grandes de 
Hefpanlia das mef mas honras, que 
OI Duques de França pela convcn
çaõ dos dous Mooarchas das refc· 
ridas Coroas , s a. 

GtMlttr ( O Santo Fr. ) por quein 
foraó trasladadas as f uq Reliquias, 
64~. 

GUArd• (A Cidade da) g_uando foy 
ercfu cm Ducado, s8. 

Gllinwãts (A VilJa de) cm qtae tem· 
po , e por quem fqy concedida a 
adminiílraçaõ Civil9, e Criminal 
della ao Duque D. Affonfo, 40. 
Quando foy erigida cm Ducado , 
e que Senhores o pofTuiraõ, S'4, 
e fcg. Por quem foy concedido o 
Padroado da fua Collcgiada ao Du
que D. Fernando IL 408, Con
cedendo EIRey a f accefTaó do Du. 
cado defta Villa ao filho do dito 
Duque , o lcvaraõ a mal os feus 
moradores , e que requerimento 
fueraó, 417. O Duque D. Jaymc 
teve as mefmas merccs , e Padroa· 
dos por concclTaõ dclRcy O. Ma· 
noel, 471• 

D. Guiom.r ( A Senhora ) de qacm 
foy filha , e com quem cafou , 
J91· Que dcfcendcncia ceve, 
J98. 

D. G11únwttr dt Mt11doí" , quando 
natcco, ~61. Seu cafamcDllO, e 
e uccdTaõ. lbid. 

Gufmü (Dona Conlhnça de) feus 
pays, e com quem catou , &66, 
Que filhos teve, Jbid. 

Gujmaõ ( D. Conftan~ de) de quem 
foy filha , e com quem cafada, J 71 • 
D. Maria de Gofmaõ , fcu cafa• 
mcnto, e dcfcendencia , 2 9 ~· 

G11{"'4ó ( D. Joaó Affonfo. de ) pri• 
mciro ConJe de Nicbla , quan
do nafcco, e falccco, 6os. Com 
quem cafou , e que fucccíTaó te
ve. lbid. D. )oaó Affonfo de Guf· 
maó , primeiro Duque de Medi• 
na Sidonia , feu nafoimcnro , e 
morte , 601. Seu cafaaacnro, e 
fuccefTaõ. lbid. 

D. Gutt"' dtCt#'dtrMS, com quem 
foy cafado , e quando &JCcco, 
691. 

H 
:"T\ O.. Htlen• dt C11jlro , de quem 
.U foy filha, e com q\ICl1l cafou, 

~J ;. 
D. Htlm• tÚ C".flto, ConddTa de 

Redondo, ~ ~ g. . 
D. Hrltru1 M11ftmnbtu, de quem 

foy filha , e com quem ctlevc con
certada para cafar , ~ ~ 8. Foy Re
ligiofa do Mofteiro da Efpcrança, 
e que nome romou. lbid. Q.gm.. 
do falccco, H 8. 

D. Htlt"4 Tbtrtf• Úli'l/I dt CA]lro 
t Sil'tltirA, fcu cafammo , 316, 

Htnriq• li. Rey de França , coo• 
vidou a EIRey D. Joaó llL para 
Padrinho de feu filho o Duque 
de Orleam , 609- Que diverti~ 
mentol mandou fazer }!&ri dar 
gollo ao Senhor D. O>nftantino, 
que levou a procuraçaõ dcllby, 
6'u, e.feg. 

D.8111-
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das coufas notaveis. 
D. Hmriqut , Infante de Portugal; 

quiz fazer hum• expcdiçaó, a qual 
naõ approvou feu irmaó o Uu• 
que O. A.ffonfo, u. Foy no
mc~do Governador de Ceura pa• 
ra lucccJer a feu fobrinho o Du
que O. Fernando, 14z. 

Ht11riq1U Comt1 dt Lt1terdt1, fcu ca• 
f amcnto, e filhos, l z s. 

D. Ht11rique dt Gufm•Õ, Duque de 
Medina Sidonia , porque caufa fc: 
refugiou cm caía do Duque D. 
]aymc, e como foy tratado, soa, 
e fcg. 

D. Hmriq1U de Mtnn.es , de quem 
foy filho, e quando faJccco, l ªo. 
Com quem cafou , e que fuccef· 
faó teve , 3 1 1. 

D. Hmrique âe M~es, Conde de 
Loalé, e Valença, 3ç7. 

Henriqut Yitt11te de T t1wr11, The
fourciro môr da Santa Igreja Pa· 
triarchal, quando nafcco, z zo. 

Hmriqutidt1, Poema heroico , que 
tem compo{fo o Conde da Ericei• 
ra , he louvado, l 76• 

Hmriquts ( O. Cecília) fcus pays, 
cafamenro , e filhos , J 9 5. 

Hmriqut1 ( D. Thcrcfa) chamada 
a S..u , quando falcceo, 691. 
Com qaem foy cafada , e que 
af ccndenres , e defcendcnrc1 teve. 
lbid. D. Federico Henriques, Al· 
mirante de Cafiella , feu catamcn• 
to , e morte , 6 9 1. 

Hmriques ( D. Vicencia ) Condc!Ta 
da Feir.i , de quem foy filha , e 
com quem cafou, J 96. 

Horo{co ( D. Maria de) fcus pays, 
caiamento, e fuccefTaó, 605. 

Hofpiul; havia hum no Palacio do 
Arccbifro D. Theotonio, 568. 

1 
7 .A&obo .Adibe, noticiou ao Da

que D. )aymc , que os Mouro1 
tinhaó defamparado a Odadc de 

Azamor, 5u. 
D. '}4ymt , Duque de Bragança , 

quando nafceo, 467. Qacm foy 
feu ~yo, 468. Participando EIRey 
O. Manoel a fua cxaltaçaó à Co· 
roa aos Rcy1 de CaüclJa , lhe fe
gurou a accommodaçaõ do Do~ 
que D. Jaymc , 470. ~ cfti· 
maçaó fizeraó dei.la noticia os Reys 
Catholicos, 471. Em que aono 
partio para Portugal em compa• 
nhia de fcu irmaõ , e tio , e que 
honras lhe mandaraó fazer nas ter
ras de Hefpanba os ditos Rcys, 
471. Em que dia entrou noRcy• 
no , e com que formalidade, e fcf. 
tcjos foy recebido, e applaudido, 
4n• Que merccs rcccl:.co logo 
dclRcy, e de que forte foy rd.ti· 
tuido de lUdo o que pertencia à 
Caía de Bragança , 474 , e fcg. 
Cop_n·f c a Carta da f ua rcfiiruiçaõ, 
4 7 8 , e fcg. Prcccdco cm todu aa 
funçéc:s publicas ao Senhor D. )or• 
gc, 481 , e fcg. Foy jurado Prin• 
cipc herdeiro do Rcyno , e com 

· que ccrcmonias fc fez efia declara• 
çaó fundada nas Cortes de Lame
go , 484 , e {eg. Por cfie motivo 
mudou o Efcudo das fuu Armas, 
e qual foy efie, 486. Foy o pri
meiro , que fez homenagem ao 
Príncipe D. Mi~ucl, e cm que dia, 
489. Naó fc e.ffeiluando o fcu ca• 
lamento com a Senhora D. )oanna 
de Aragaó, filha dclRey Catholi• 
co, fe lhe ajufiou com D. Leonor 
de Mendoça, e com que daufu• 
las,490,efcg. Emqucdia, e 
aonde fc rcccbco, 49 ~· Porque 
caufa fe aborrecia o Duque da fua 

cfpoo 
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710 lndex 
efpoít. lbicL Sendo condu&r da 
Rainha D. Marie , q111 Fidalgoa o 
KOmpanbtraõ, e com que appa• 
rato, e mapificencia fez dia f un
põ, 494, e f eg. Que merm lhe 
fez EIRey, 49s-. Foy muito in
clinado à foledade , e dcvoco doa 
Religiofos da Serra de OfTa , e dos 
de S. Francifco, de qpem foy gran
de bemfeitor , 49'i , e feg. Com 
que dcfignio fahio occuftamente 
do Reyno, e como , e aonde foy 

- achado, 491, e íeg. Com que ge
oerofidadc hoí~dou ao Conde de 
Urenha, e ao Duque de Medina 
Sidonia , e como fez foce_gar as 
difcordias, qae OI obrigarao a rc• 
fugiarle neftC Reyoo, so•, e feg. 

• Qiiaado foy nomeado General 
para a Conqaifta de Azamor, de 
cujo poder fe copea a Oarta , so h 

· e feg. Que gente levou o Duque 
. à fua culta para dla empreza, so6, 
• e feg. Qae mai1 def pczu fez para 

dla expedipõ, e que numero de 
criados icvoa, so7. Que Fídal

. gos o acompanhllnÕ, so8, e feg. 
. Em qae dia fc benzeo o Eüandar. 

te, e que peffoas affütiraô a e{ta 
. fançaõ , s 1 ~ , e fcg. Quando f e 
defpcdio o ~uc âclRey, f 1 S· 
E.fio o ÍO)' vifitar à Nao. lbid. Em 
que dia fahio a Armada , e que 
derrota levou , f 1 ~ , e feg. Em 
que dia furgio na barra de Aza
mor , e qae fizeraó os Mouros , 
fl6, e fe~ Em que dia fahio o 
Duque a expugnar a dita Praça , 
s 11. Olmo fe portou o Duque 
para diBipar huma ef caram~a, 
com qae OI Mouros lhe queriaõ 
impedir a1paffos, s18. Comque 
dif poliçaõ te principiou a barer a 
Praça , e como nos offendiaó 01 
Mouros, s J o. Mono o Ooviema· 

· dor dcUa, a defampararaó oa Mou• 
ros, e como o foUbe o Oucj11e D. 

)ayme , 511. Que &z depois def. 
1& noticia. Jbid. e 51 J• Que dcf
pojoa fe acharaõ nefta Praça, fl4-
Que fizeraõ os Mouros das Ci
dades vifmhas prcoccupados da no
ticia defta Conquifta , s 14- Que 
mais kz o Duque pmenccnte à 
fegurança deíla l'raça 5 J s. Ao
põ famofa do Duque quando hia 
caltigar cs moradores da Enxovia, 
J .16. Porque caufa volrou ao Rcy• 
no , e como foy recebido deJRey, 
5 2 6 , e feg. Como o elogiou o 
Papa Lcaô X. e como foy celebra
da dla facçaó , s a 8 , e f eg. Con· 
feguio , que quinze lgttju do fca 
Padroado íe rcduzitJem em Com
mendas da faa a~encapó para 
OI Fidalgos, que o fcrviffem, 5 JO. 
Qae Igrejas eraó, 5 ~ J• Foy con· 
dullor da Rainha D. ltonor, e 
que appararo, e numero de cria· 
doa Jevou nefta occafiaó, f J f , e 
feg. Com que formalidade fe fez 
o alio da entr~ da Rainha , s J 8. 
Que merces Jhe fez novamente 
ÉIRey O. Manoel, HS>t e fer, 
Affilho com grande cuidado na 
doença do diro Rey , que o no
meou Executor do leu T cftamen
to, s4 • , e feg. Acompanhou ct 
corpo dclRcy D. Jotó IL quando 
de Silvn foy rrailadado para o 
Moíleiro da Baralha, f4 '· Pcr
f uadio muito a El&ey D. }oaó IIL 
para que cafafl'c com a Rainha D. 
Leonor , f4J, e feg. Acompa• 
nhou a dita Rainha à raya de Caí· 
tclla, 54S', e fcg. Foy Juntamen
te com OI Infànres D. Luiz, e D. 
Fernando condu&r da Rainha 
D. Oatharina , e com que forma
lidade fez o fcu reconhecimento , 
S46', e fcg. Com a mefma focic
dade condaaio à nya do Rcyno a 
Emperatriz D. lfabCJ, s4S. Teve 
faculdade pua nomear em fcu fi· 

lho 
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Jas coufas not11vei1. 711 
lho primogeoiro hum d01 Titulas 
da{ua Ca!a, 5'49- ~ determi
DOQ o Papa àccra. das demandas , 
que Jhc movco o Arccbif pode Bra
ga, ss 1 , e feg. Renunciou a fa
'VOI' do Conde da Caaanhcira as di
Zimas do pcfcado da Caftanhcira , 
cPóvos, H4. Alcançou deJRey, 
que déffe audicncia a Lopo Vaz 
de Sampayo, Hf• Pcdio a Car
los V. noticia da jornada do Tu· 
nes, 1s6. Como ordenou a fua 
Caía, e que Obras fez , ss8, e 
feg. Nomeava o Prior do Motlci
ro da Graça de Villa· Viçota, s61. 
Deu aos RoJigiofos da Ordem de 
S. )uonymo o Moftciro da Cofta, 
mu ignora.fo o modo , s64 , e 
{eg. . Foy grande Efmolcr., s6 S' , 
e t~. Que calo lhe fucccdco com 
hum pobre , 566. Que beneficio 
fez aos moradores da fua V ilia de 
Barcelloe, 567. Teve grande cui• 

. dado na fua O.pcUa, a qual omou 
de muira prata, e Miniílros, s6 7, 
e fe~ Pcdio a EIRcy remunerafTc 
os fcrviços de D. Vafco da Gama, 
ao qual vcndco duas Villas, e pa· 
ra qae fim, 570. Que Fidalgos o 
ferviraó, f11. Naó foy o primei• 
ro, que crcou a Nobreza na foa Ca
ía, 571. Queexercicios cukivava 
por curiofldade , 57 J• Palavras 
noram1 do fcu Tcilamcnto, 514• 
Quando falccco, e aonde jaz, 57 5• 
Quando, e com quem ca,ou. Jbid. 
Porque caufa muou a Duqae2a 
faa mulher, 576, e fcg. Que caf• 
cigo lhe quiz dar EIRcy , e de que 
nlOdo lhe pcrminio o livramento, 
589., e fcg. Que penitencias fez 
por efla morte , 5 86 , e feg. Que 
refpondeo ao defafio , que lhe P.!<>
JIOZ o Conde de Urenha , 588. 
Quando , e com quem 1omoa a 
cafar, S'9Z• Como ordenou, que 
fe compuzefTem as perteoçóes com 

Tom.V. 

.9~ ficava à.Caía de. ~ a 
J.Juquen fua mulher, S'9J• Qae 
detcondcncia teve , 591 , e S99• 
Que mais filhostcvc 1 6oJ. Afua 
emprcza, 604 

D. ')9JM, filho doe Duques de Bra· 
gança , que mcrccs teve, e quan• 
do takceo, 599. · 

D. :1tt•")rno dt NoronN , quando 
pafiou à lndia, e que lugares oc
cupou , J 1 z. Com quem cafou , 
ejuc filhoe reve, J 1 ~ , e fcg. 

D. . g11Mi11 dt Men171s 1 r '}fO#ltl· 
los , fcus pays, e marido, J 1 a. 

D. 1 gnez.. .Ar•tonit1 Jt T tnJOr• , J 6 g. 
l), J gt1tl. dt C'.ftro , quantas vezes, 

e "·m qaem cat<lU , J~ a , fcaa 
pays, e avós. Jbid. 

D. I gn"' dt M1r.ez..t1 , com quem 
foy cafada , e aonde. profcffou a 
vida RtJigiofa , a 7 • • 

D. / gn11 .. d11 SJI""• 'I tllo t Mmn,.es, 
CondefTa de A veiras , quando naf
cco, J J S'. Louva•f e a f ua gramie 
applicaçaõ. lbid. Quando, e com 
quem cafou , J J 6. 

l gr1j11s da aprefcntaçaó do Duque de 
Bragança , qtJacs foraô as que fc 
cri~iraõ rm Commcndas, 1 J J• 

D. 'Jo11cl:in11 Jt Mtnez..ts, fcus pays, 
cafammto, e filhos, 2 97. 

D. J 011r11a ( A Senhora) Marqueza 
de F 1, he , de quem foy filha , e 
<Juandonafceo, 681. Cem quem 
cafou , e que condições houve no 
conirato matrimoniaL lbid. e 68.a. 
Quando, e onde fc cckbrtraó os 
dcfpoforio1, e como foraõ fcftcja. 
dos. Jbid. Com que comi1iva foy 
conduzida a Guadalupe , 683. 
Quando falcceo , e aonde jaz , 
684- Que filhos revc , 681 , e 
feg. 

D. JDAtml tk Â"t•Õ , filha de!Rey 
D. Fernando o Catholico , for pro• 
curada para cf pofa do Duque D. 
)aymc, 490. 

Xxxx D.jo· 
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lndex 
D. -.Jo"'M dt Ct1.ftro, Daqucza de 

Bragança , de quem foy filha, 
107, e 169. Com quem cafou, 
e que condições houve no contra-
10 matrimonial, 107. Quando fa. 
Jecco , e aonde jaz , 170. Que dcf• 
ccndcncia rcve , 171 , e fcg. A fua 
Arvore, 171• 

D. 1""""" Ih Ct1.ftro , Commenda
dcira de Santos , quando falccco , 
J4l· 

D, :1_011111111 dt Ctijlro, Conddfa de 
Pa.lma , de quem foy filha, e c<>m 
quem cafou, J44• 

D. ")0""'14 lg~ de Porlug.l, Cone 
deíTa de A veir11, H o. 

D. "]oot14 ]Nlítin• M11xin:t1 dt F• 
ro , Duqucza de Cami11ba , e Coo. 
deífa de Unbaó, de quem foy fi. 
Jha, e quantas vezes calou, JZO. 

D. "]04""4 ú~ de Ltnttijirr, fcus 
~ys, c:afamcnto , e filhos, 4 z o. 

D.-1umtt1 Mt1gd"11nt1 tk ~°'°""", 
Coodcffa da ~riccira, de quem foy 
filha, e com quem calou , V7• 
Que fucceíTaó teve, J7 8. 

D.Jº"""" Mtiri4 tk C.jlro , J 14o 
D. º"""" de Mmt'Z/S, 196, 
D. º"""" de Mmt'Jls , Coodeífa da 

riceira , quando nafcco , J7Z• 
Louva•fe a fua grande applicaçaó, 
e refcremfe algwnas Obras , que 
compoz, J7Z, e f~. Comqacm 
foy cafada, e que fillios teve, ~ 7 h 
e feg. 

D. '}o""'1tl dt Mm~tl, Daqucza de 
Bragança , quando, e com quem 
cafou, 59~. Comquc dcfmtereífe 
fc houve nu pcn:ençócs , que ti• 
nha aos Eilados de Bragança, 594-
Dc quem foy 6Jha, e que nobre
za tivcnó osfeus afccndentcs, 594, 
e feg. Fundou0Mofrcirod11Cha· 
gas de vm~ Viçofa, e quando cn
ttaraõ nelle as primeiras NoviflS. 
597• Quando fa)ecco, aonde Jaz, 
e que Epirafio rcm, 598, e f~g. 

Que filhos teve. lbid. e fcg. 
D. 'J º""""de Noronb11, de quem foy 

tilha, e com quem cafou , ~ 6 9. 
D. Jo11nnt1 Pmi"', Condcffa da Fei

ra , que filhos teve, J 94, e fcg. 
D. ']o61'1fll ª" SJl•u, J 1 l , e fc1-
D. :Jotinnt1 d4 Syl'N , Condcffa de 

Linharcs , f cus l'ªYª, e cafamcoto, 
252. 

D. "Jot111nt1 dll SJ·k·t1 GNtJn t Brito, 
quantas vezes tem catado , e com 
quem, ~65. 

D. :J<Mrm• de Piltmt1, ÍCUI pays, 
cafamcnro, e dcfccndcncia, .zo9. 

D. J0tiõ 1. Rey de Portugal , que 
doações fez ao Duque D. Afforifo 
feu filho, 1 z , e 15. <l!!_e merc:ts 
fez a Iria Gonçalves do Carvalhal, 
91 , e ao Conddlavd D. NUDQ 
.Alvares Pereira, 94-

D. Jo•Õ J l. ( ElRey) foy afilhado 
do Duque D. Affon{o, 6 9. 

Z>.1oM , Inf~ nte de Ponugal, quan
Jo, e l'ºr quem foy feiro ~uc 
de Valença, 44- . 

D. 'J<MÕ, Marqucz de Montemor, 
de ~uem foy filho , 17 1 • Q.ue ex• 
pediçóes fez fÓfa do Reyno , 1 7 7. 
Tomando roífe da Cidade de Tan• 
ger , foy o primeiro Governador 
della, 1 7R. Teve o Senhorio da 
VilJa de Vianna de AJcnrcjo. lbid. 
Com quem lhe ajuftou EJRcy O. 
Affonfo V. o fcu cafamento, 17 9. 
Que Senhorios de terras, e mCl'CCI 
teve, 1 80. De donde foy Fronrci• 
ro môr, e porque motivo foy tam
bem Coodcftavcl do Reyno, 181. 
Porque caufa cahio na indignaçaó 
dc!Rcy D. Joaõ 11. a 81. Q.ucm 
Jhe rcbatco a paixaó , que tomou 
contra o mcflllO Rcy pela infrac
çaó dosprivilcgios da fua Cafa, e 
mais Senhores, 4 J4o Fugindo pa· 
ra Catlclla , aoode foy fcnrcnc:ca
do à morte , que fc cxccutoa cm 
huma cltatua fua , 181, Tendo 

mUi-
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das coufar notaveis. 
militado na Conquifla de Grana. 
da , faJccco cm Sevilha , e q uan • 
do, 18 ~. Aonde jaz , e que Epi· 
tafio rem, 1 8 J , e f cg. Q.uando , 
e com quem cafou , 1 84 

jo~ .Albtrto dt T t1'tJ(Jr•, Oxide de 
S. Vicc:nte, quando nafcco, e com 
quem foy cafado, 2 z S• Quando 
talcceo. Ibid. 

jotlÕ .Antonio dt .Alc~tn111, fcu ca· 
famcnto, e filhos, ;6 J. 

D.104Õ dt C•flro, de que rmas foy 
Senhor, e com quem cafou, 16 o, 
e feg. 

D. Jo11õ Coutinho , {cu cafamcn«>, 
e filhos, ;os. 

D. ")011õ Coutinho, Conde de Mari
alw , com quem efrcve cf pofado , 
17 z, Aonde morreo, e _guc el~ 
gio fez dcllc EIRcy D. Affonfo V. 
1 7 z. Aonde jaz, e q\Je Epitafio 
tem, 171, e fcg. 

D. 'Jo•Õ Forj°' Pertir• , amde da 
Feira, que lugares teve , com quem 
cafou, equando faJccco, 29;. 

:JotlÕ Frtirt dt Andrltlt, quem era; 
e com quem cafou, Joz. 

:JoAÕ Freire de Andrtlll1. Jbid. 
:Jo•Õ Guedes dt Mir"""", fcus pays, 

ca famento , e f ucceífaó , J J J , e 
fcg. 

"]odÕ Lui~ de El"Vtll, ;26. 
D. '] otfÕ M11{c.rtnb11s , HO. 
D. Jou M4fc.,enh4S , Conde de 

Palma , com quem cafou, e que 
dcfccndcncia teve, ;4;. 

D. ']011õ M4{é4rmbttJ, Conde de Sa. 
bu~al •, que lugares teve , e que 
acções obrou , H6• Que Obras 
compoz. lbid, Seu cafamento; e 
fuccdTaó.-, ~47• 

D. ']ottõ dt Noronh4, Prior môr de 
Santa Cruz de Coimbra , porque 
caufa rccufou as dignidades, que 
Jhe offcrcceraó os Rcys, 197. 
Quando falcceo, 198, 

D, Joaõ de Noronb11, cm que armo 
Tom.V. 

foyCapitaó de Ceata, 204- Qaaft<i 
do falccec> , aonde jaz , e que fuc• 
ccffaõ teve. lbid. 

jod Nunts d11 Cuttbt1, Conde de S. 
Vicente , que lagares teve , a 1 J• 
f cu cafamcnto , e dcf ccndcncia. lho 

'}Hõ Pedro Souts , com quem , e 
quantas vezes cafou , e que filhos 
acve, ;09. 

3046 Pires tk .Alw , fcus pays , e 
cafaacnro, ~7· 

:Jo,,; "' S•ld•nb11, que lugam rcve, 
e com 9ucm cafou , ;66. Q.uc 
f ucccíTao teve , e quando falcceoo 
lbid. 

J~ de s.1d.,,b4 dt .Al""ftmf"'' 
~ 56. 

jollÕ dt S•IJ.,,b11 dA G""'", de qoeni 
foy filho , e que lugares reve , 
u 8. Com quem cafou , que fi· 
lhos teve , e quando &Jcceo. lbi~ 
e feg. 

3o•Õ dt S11ltl•nh11 d4 ª""'", Vicé~ 
R_cy da lndia , fcu nafcimento; e 
póltos , :; 6 :;. Com quem cafou ~ 
e !JUC filhos tem. lbid. e J 64, 

:JoM> de S•Jd11nh11 t Sou/11, fcu cafa
mento, ;69. 

:Jo4Õ dtt Syl"'" e Sou/11, que Juga• 
rcs teve, 2 99. . 

'Jo•Õ d11 Syl"l-'" Tello t Mmlfls ~ 
Conde de A veiraa , acções fuas , e 
com quem cafoa ; :; 17. Quando 
falccco; e que fuctcílãõ teve, J 2 8, 
e feg. 

:Jo11õ d11 Sylw T 11/0 1 Mtt1t11s, 
Conde de Avciras , fcu nafcimm• 
ro , J :; 1. Lugares , cafamento , e 
filhos, que teve , l J J ; e f eg. 

D. ']ollÕ d11 S~l"tltir• , que fucceffaõ 
teve, e quando faltceo, 141. 

:Joü T1ittir11 , Chanc:ellcr môr do 
Rcyno , fez huma Oraçaõ quan• 
do fe confcrio o Marquczado de 
Villa Real a D. Pedro de Menezes, 
1 90. Quanras vezes foy ttadttzi
da, e aonde fc imprimio, 19 r • 

Xxxx ii D.Jor" 
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· lndex 
D. 1•1' (O Senhor) qmz prece· 

der ao Duqae D. Jaymc , 481. 
"}6rgr dtC.htdo, de quem foy filho, 
· com quem cafou , e que filhos te
. •e, 197. 
']lf'gt dl Mtllo, fet11 pays, e nafci

mcDto , H8• Que lugares teve , 
· o com quem cafou, J49e Sua 

morte , e filhos, lbid. 
D. 'Jorge de Mmrz..es, fcu cafamcn

to, e f ucceffaõ , J J J• 
D, 'Jt!g• ú NortnllM , qaem foy , 

108. Sea cafamento. lbid. 
D. ']4/tpb .blonia dt NoronlM, Co· 

nego , e Deaõ de .Murcia , li S'• 
Com ~acm. c&cvc c:oncaudo pa· 
ra cafar. lbid. 

:Jafqb lltnwdo ú T '"""'' feu naf· 
cimento, e alliança manimonial • 
216•. 

']oftpb e,,,,. ' com quem cafou, 

3'],;f j, Stll""'14, quando nafc:eo, 
364 Seu cafamcoto, e morte. lb. 

:Jofepb ú S1i/daJ14 , fcus pay1 , e 
nafoimeoco, J 61. Com quem ca
foa huma filha f ua. lbid. 

lri• Gon~•l-vt.f do CrwllMI , feus 
pays, 8 9. Foy Covilheira da Rai
nha de CalleUa , 90. Qae merces 
lhe fez ElRey D. )oaõ 1. cm re
mune raça ó doa f eas f crviços , 9 1. 
Q,Qanto fe prezava fcr máy do 
CondcR:avel O. Nuno, 91 , e fcg. 

D. If11b1l, Infanta de Portugal , o 
fc. elo&i• , P9 , e fcg. _ _ 

D. lf "1tf, Infanta de Cúlclla , f~y 
propolla a WRcy D. Affonfo v. 
paN fua mulher, no que elle con
vcyo , 1 fº• Q.1.1e fe paff ou ncftc 
ne~ociado. lbicL e feg. 

D. lf útl ( A Senhora) Duqucza de 
Bragança , de quem foy 6Jha , e 
quando nafcco, 461. Com quem 
Cafou,411, e fcg. Refercmfe as 
f aas vimidm, e morte, 46 J, Aon
de jaz , e que def çcndcncia te· 

n, 46~. Afuauw~, 461· 
D. lJ•btl de C'ftro, {cus pays, e a.

famenros, J ~ 9 , efcg. 
D. l]•btl dt C•.ftro , de quem foy fi· 

lha, e com quem cafou, \ 13 • 
D. If mi tlt c•llro, lcm pays, caía· 

mcnto, e filhos, ~47, e feg. 
D.lf11bd tlt MtndOf41, .zo8. 
D. lj.b1l de MorMs , J91• 
D. l f4btl d1 Nuronb4 , ou Hatri· 

quis , de quem foy filha , 18s. 
Quando , e com quem cafou, 
184 Com que _grandC7Jl a dora
raõ FJRcy D. Affonfo V. cfua ria 
a Duqucza de Bragança, 179. Em 
que tempo era ainda viva , 184 
Fundou cm Sevilha o MoOeiro de 
Santa Paula de Rcligiofas Jcrony• 
mas , e nellc jaz , 1 8 ~· 

D. Ijllhel dt NoroalM, Condeífa dos 
Arcos, de quem foy filha , u 1• 
Seu cafamento, e que dcfccodcn· 
eia reve, 117, e fCg. 

D. I f .bel "4 S)lw, feus pays, cafa• 
mcmo J e filhos' u4, e feg. 

D. 3.i;,,,,. de NerenlM, J J \• 
1~ e Chriftovaõ) com qQClll foy 

cafado, i6g. 
~ (Pedro, e Chf par) machi

naraó as accufações contra o Du
que de Bragança, 431. 

L 
L Ar" (D. Luiza Manriquc de ) 

J?uqucza de Naxera, com quem 
foy cafada , e que defccndeocia 

teve, 686. 
l.A"1tbt ( OLugar de ) cm Africa, 

quando foy doado ao Duque D. 
Fernando li. 41 8. 

Ltã X. (O Papa ) de que modo 
fellcjou cm Roma a Conquilb de 
Azamor, f z 1 • Concedeo ao Ou· 
que D. Jayme buma confcnato• ·· 
ria doa Moti'cirol , e lgrciu do·· 

Padroa· 
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das coufos notaveis. ,., 
Padroado da fu Cafa , s a 9. Con• 
ccdcolhc , que crigiílc Commcn• 
das cm Igrejas da &ia aprcfcor:a• 
ÇaÕ, S°JO• 

Lt11r11ftrt ( D. Antonia Xavier de ) 
Coooefia doe Arcos, fcus pays, e 
catamento, .a J8. U Maria Xavier 
de Lencaílrc , fua irmáa , com 
quem cafou , e que ddccndcncia 
tem, z 38. 

Ltnr•fl" ( U ]oanna de) f eus pays, 
ca{amcnro, e filhos, 267. 

~•Jlrt (D. Marianna da Sylva e ) 
141. 

Lm'4jlrt ( D. Mecia de ) irmãa da 
Duqucza de Bragança, com quem 
foy caf.ida , 61 f• O Senhor D. 
Confrantino a vifirou cm Piamon
te. Ibid. 

D. Leonor, Rainha de Portugal , foy 
excluída da Regcncia do Rcyno, 
~4- Da parte do Infante O. Pedro 
foy pcrf uadida pelo Duque O. Af
fonfo , a que volratTc para o Rey
no, no que naó quiz convir, ~ 7 • 
~pois procurou para cfte cffcito 
a mcdiaçaõ do Duque D.Fcrnan• 
do I. 1 1 8 , e f cg. 

D. Leonor, Rainha cfe Porrugal , por• 
quem foy conduzida ao ~yno, e 
à prcfença delRcy, f ~ 8. ~m 
foy o primeiro Fidalgo Portuguu, 
que lhe beijou a maõ. lbid. Por 
quem foy conduzida depois de 
viuva à raya de Cdlclla, S4S', e 
fcg. 

D. Ltonor Affo11fo, filha de!Rey D. 
AfFo'lfo UI. com quem cafou, 11. 

D. Leonor de AI-vim, quantas vezes, 
e com quem foy cafada , 94• De 
qu:m foy filha , e aonde jaz. lbid. 
e 97. 

D. Leonor ti• Ctmha. '70 , e 17 S• 
D. Leonor Filipp• de Noronh11, Con

ddTa da Ericeira , quando naf • 
eco , ~ 70. Com quem foy caía· 
d~ , qlllndo falccco ', e que dd-

c:endcncia teve, ~10, e r. 
D. Latlor dt M~, ~ de 

. Bragança , de qu~ foy ilha , 
491, e s88. Com quem -'ou, 
e que claufülal hwvc no ~-
10 mairilMOâal_, 4P 1 , G f.. Em 
que dia , e aonde ia rt(&beo , 4S> J, 
e f7S• Em \'le ame ttyo ~ 
Portugal, 498. Quando peclCc:co 
a morte ' n 1· Qiae c:aufa hou~ 
para ella , e como fe accutou , 
576, e fcg. Que Jlcífou a8irma• 
raó , e rdlanunhtl'IÕ t incocmcia 
dafua vida, 178, e s81, t feg. 
Rcfcrc·fe hum cafo rrocügiofo 
àcerca dclla, f84-. O t111 fangue 
fe confcrvou por mu&hu annoe na 
caía, cm que monco, fl!• Aon
de foy fcpultada' s8 8. Qmndo, 
e pua orKlc fc truJadaraó os tem 
ofTos , e com que magnificencia f e 
fez eLla funçaó' s89, • feR- Que 
filhos teve, s 91. A fua Anorc, 
6os. 

D. Ltonor Je Mntn..11 , mulha do 
Duque de Bragaflç• , quando ca• 
fou, 404, e 460. De quem foy 
filha, 460. Quando falecco , e 
acndc jiz. 1 hid. e 4'.IS 1. 

D. ÚOllOr Je. Noronh4 , foy muito 
erudita, e difcipul1 rle Refende, 
zo4. Que Obru comp~, 105. 
Acabando a vida com opiniaó de 
fantidade, aonde jaz o fcu corro , 
e que Epita6o urw. lbid. 

D. Leonor de Ttl'WI'•, llarquaa de 
T avora , fcu cafamm&o, e fuccif• 
faó, u~, taH· 

Lry Mtnt11I. Naó foy c.omrrthcn· 
dida nc lia a Cala de Bra~ança , 
1 J. O mcfmo _privilegio confir· 
mou EIRcy D. IJuanc, J 8. 

L;btllo contra o Daqae D. Fcman• 
do 7 que culpas continha, 441, e 
feg. 

Lir1111/1 ( A Baronia de ) e Senhorios 
de Bicrgcs ; cm que anno, e por 

quem 
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lndex 
quem foraõ vendidt>s, 269. 

1inblrts ( Condes de ) fcus caía• 
mentas, e dcf cendtncias , J 11 , e 
feg. 

~o dr .Pig11tittdo , deJatou a El· 
Rey D. )oaõ li. humas Cartas do 
Oaq•e O. Fernando , 42 8. 

Lopo Rodrigu1s d1 C11dm"1 , que 
dcfcendencia teve, 691. 

Lopo dt So11f 11, que lugares cevc no 
ferviço do Duque D. Jayme , 46 8, 
e 490. C.Om quem foy cafado , 
46 8. Foy enviado a Caftella para 
crai:ar o cafamcnto do dito Duque, 
490. 

Lopo Y 4%., dt S ""'P"'Yº , foy ouvido 
por EIRey cm attençaõ do Duque 
0.)a}'J1le, HS'• 

Lormt1 (D. Anna de ) f cus pays, e 
cafamcnto , J 21. Depois âe viu
va , entrou no MoO:eiro da Madre 
de Ocos, e em qac dia profeffou, 
UJ• 

Llmtt1 ( O. Joanna de) Condefl"a de 
Alvor) de 9uem hc filha, e com 
quem caf ada, 1 J 1. 

iAumt{o tk Souf11 t Mmt'Jls, Con
de dê Santiago , quantas vezes , e 
com quem cafou, t6o. 

D. LumtiA dt1 SylriM Ltldron Yillt1 
NO'W t Ftrrtr, feas pays , caía• 
meato, e morte, z 1 S'• 

Lui-r.._, Duque de Orleans , foy afi· 
Jhado delRcy O. )oaó Ili. que 
mandoa a clla funçaó o Senhor 
D. Conll:antino , 6 r 6. 
~ Al'tlt1ns IÜ CtmlM Dei41 , {eu 

cafamenco , e filhos, J z 6. 
Lt1~ .Alrwns dt T '"'°'" , 11 7 , e 

feg. 
D. Liii~ Cmilbo tk T oltdo , J 1 1. 
D. Lui~ Ct1rrilho d1 T oltdo , primei· 

ro Marquez de Carracena, feu ca
famcnto, J 11. 

Ltli'J..Ctft1rdtM"'t'Jls, JOJ, efcg. 
D. L~ Cot4tinbo, com quem cafou, 

3 o+ Quem lhe prcferio ao Con· 

dado de Redondo , que elle pa
rcndia. lbid. 

Lui%,. Gutdts de Mir.atú , quando 
nafceo, H4-

D. Lui~ dt Mmnti, Conde da Eri
ceira , f eu naf cimento , lugares, e 
Obras, que compoz, Uh efe~ 
Com quem cafou , que filhot te• 
vr-, e quando falccco. lbid. 

D. Lt1i~ tl1 Mmr111, Conde da Eri
ceira , fcu nafcimenro , eftudos , e 
acções Militares, J 7 8 , e f eg. Em 
9uc anno partio para a lndia feiro 
Vice-Rey, e que expediçaõ man
dou fazer, J79• Soccorrco a El
Rey de Sunda , e recebendo hu
ma embaixada do da Perfia, que 
tratado concluio com ellc. Jbid. 
Fez Regimentos para melhor ar
recadaçaó da Fazenda Real , Or• 
denanças Militares, e outras obrai 
para defenfa das noffas Praças , 
J 81 , e f eg. Quando parti o para 
o Reyno, e que trabalhos padeceo 
na viagem, J 81. c.om que valor, 
e fidelidade f e ponou no combate, 
que reve com os Piratas , 3 84 , e 
f eg. Como foy tratado delles , e 
conduzido à Ilha de Bourbon, 
J86. Quando partio para Fran• 
ça , e como era recebido nas tcr
ns, porque paffava, ;87. Como 
foy ttatado em Pariz, Bayona, e 
Madrid. lbid. e J 88. Em que dia 
enttoU cm Lisboa, quando cafou, 
e que filhos teve , ~ 88, e feg. 

Lm. Ptrtirt1 dt C•ftro , fcus pays, 
cafamenro , e filhos, J J SI• 

Lui' dt S11/d11nlM, que lugares reve, 
e com quem foy cafado, H8, e 
feg. 

Lub,. d1 Stlld4nbt1 dd G"1n4, feus )u• 
gares, cafamentos, filhos, e mor· 
te, ~60, 

Lui~ dt Sald1111b1 d11 G4mtl, quando 
nafcco, ecomquem. cafou, 364-

Lui~ dt1 S;ft1t1 T tio e Mtntf(t , 
Con· 
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J11s coufm notllvei1. 
Omdc de Aveiras, feus lugares, 
cafamcnto , e defccndcocia, J i g , 
efcg. 

Z..i~ d• Syl"'" Ttllo t Mmt111, ne
to d.o precedente , quando naf eco, 
4 J4- Que pófros exercita, quan
do cafou , e que filhos tem tido. 
lbid. 

D. ~ dt Mmtloí• , de qacm foy 
fiJba, e com quem cafou, 340. 

M 
SAS Macio. Confcrva-fe huma 

grande Relíquia fua oa Sé de Evo
ra , 6 7 • • Em que dia , e por 

quem foy collocada. lbid. 
D. Mt111otl ( Elfüy ) com que equi

dade le ponou na refütuiçaõ. da 
Caía de Bragança , e como a intei
rou de todas as rendas, que tinha, 
41 $ , e ícg. Copea-fe a Carta , 
gac mandou paílar a favor do 
Duguc D. )ayme , e (cu irmaõ , 
478, e fcg. 

M..,,l C11rlo1 dt T•"'º'" , Conde 
de S. Vicente , quando nafceo, 
aa7. Rcfcremfc algumas acções 
militares fuas, o f cu cafamcnto, e 
dcfcendencia. lbid. e feg. 

D. Maotl Maftaenb•s , que luga
res occupou , e aonde falccco , 
441, e feg. 

D. Maotl tlt Menn._ts , fcu1 luga
res, e cafarncnto, ~90. Foy mui
to applicado às Scicncias, e à Hif· 
toria Gcncalogica , e que dizia dei· 
la. lbid. Porque caufa o prende
raó , 3 91. Foy quatro vezes Ca· 
pitaõ môr das naos da lndia , e 
com que fucceffo fe houve nas via
gens. 1 bid. Com quem foy a Pa
riz. lbid. Em ~uc anno foy fei
to Chronifta mor do Reyno , e a 
quem facccdco no lugar de Cof • 
mografo môr, J9Z• Foy Gene· 

ral da Armada dcllinada para a 
rcftaaraçaó da Bahia. lbid. Indo 
conduzir u naos da lndia , nau• 
fragou na Cotla de Fnnç:a, 39 ~· 
Quando falcceo, e que Obrat 
compoz. lbid. · 

]). Manotl Pimtntel, Conde d.. Fei
ra , fcus Jugarcs , e cafamcmo , 
294, cfeg. . 

M411otl d1 S.Jd1111h4 , <Jt1ando oaf. 
eco, e com quem cafou, 36'°. 

Mt1t10tl dt Stlldl#lbt11, Biípo de Vi
feu , fcu. lugares , e morte , ~ 6 9, 
e feg. 

Ml#lotl Tellts tlt Mm1111 , com 
quem cafou , e quando falcc:co, 
4 •4-

MdllrilJHI ( D. Diogo Gomes ) fea 
calamento, e deiceodencia, 605. 

M41Jutdt1 ( Duques de) com quem 
cafaraó , e que defcendcncia tivc
raó, 68s, cfeg. 

D. M11mn de Noronbd , Conde dos 
Arcos, a J4- Veja•fc N<WOnlM. 

D. M11rgA1iiM(A Senhora) de quem 
foy filha , e com quem eí.leve con
certada para cafar , 464-

D. M11rg4rid. tl.1 Portuglll, aonde 
profeflcu a vida Religioía, e quan
do falrceo, ~ ~ 1. 

D. M11rg111id11 dt rilbm", feuspay1, 
cafamcnto > e filhos , H 1 , e feg. 

D. MtUg11tid11 d1 Pilbt1t1, JS8, e 
fcg. 

D.Mttrit1 (A Senhora) dcqurm foy 
filha , e que etlado teve , 6 oo. Foy 
Reformadora do Moüeiro dc·San
ta Clara de Coimbra. lbid. Qoan• 
do falc:cco, aonde jaz, e qae Epi• 
tafio tem, 600, e 601. · 

D.M11ri11, filha do Duque D. Jay• 
me, aonde jaz, 603. · 

D. M11ri11 Àntonit1 SHrtS, &e. quan
do nafcco , e com quem cafou , 
po. . 

D. M11ri11 EMbtll'11, Condctra de Si
oarcas, fcu calamento, 2 1 S• 

D.Mi-

oigitized by Google 



lnJex 
D • ..MMi1 C"""'1A J4 C1"6l:t1 , com 

quem foy cafada, e que fucccfiaó 
teve, 124, efcg. 

D. MMi11 CtilUtll Ttllts, de quem 
foy filha , e com quem cafou, 
~ • .s>· 

D. M111ri11 d1 C11.l!_dlobrato, 313~ 
D. M11ri11 d1Ctiflro, 31~ 
D. M•ri• Freir1, Marqucza de Vil
. la ·Real, de quem foy filha, e de 

quem era ddccndmte, .101. Que 
(uccdTaó rcve, 203, 

D. MMit1 Gomes T i?Jtir•, 17 5. 
D. M11i111 I gn1ti1 dt 'I '"'""'' Con

dcfTa de Avciras, 3 H· 
D • .M111it1 Lt0'1or dt Moftofo, H1• 
D. M4rit1 M11gdalm• Jí Mt,,~ts, 

quando naf eco, 3 7 4, Aonde , e 
quando falccco- Jbid. 

D. Mm" dt M1llo , de quem foy fi
Jha, 6 u" e 637. Com quem' 
e quando cafou , e que claufulas 
houve no .contrato matrimonial, 
6 H• A fua arvore, 6 39• 

D. M4ri11 de Mel/o, quando nafceo, 
H 1. Seus cafamcntOI , e filhos, 
H 1 ' e JS'&. 

D. M t1ri11 d1 MtndOi", fcus pays, e 
cafamcnto , 207. 

D. Mari11 d4 Psrt4 dt Lntt11jlrt, 
U7· 

D. Mt1ri11 Reymondo, fcu cafamcn· 
to , e defccodcncia , 97, 

D. M4ri4 dt T 4'VOrt1, CondcfTa de 
Palma, 340, e fcg. 

D. Mt1ri11 T ell11 dt Mmt1.11 , de 
quem foy filha , e em 9_Ue Mof
teiro profcfiou a vid~ R~igiofa , 
3 14, e fcg. \ 

D. Mari11 de YilhmA, feus pays, e 
cafamento, zo7. 

D. Mari"""" de C aflellobr•o, 3 ro. 
D. Mari4'1na ")oftft1 CMtt1nt1 de Caf

tro , quando oaíceo , e com quem 
cafou , J49• Quando falccco, 
H"· 

D. Mt1riannt1 Joftf• joathinti de 

Lmt•Jlrt, quando nafceo, ecom 
qutm dlá concertada para caíar,, 
36r. 

M~llt'l,.tldO. Com que ccmnoniaa 
f e coo&ria dla dignidade , 190, 
cfeg. 

MatqN~tklo de Marialva, porquan 
foy crcado , e a quem conftrido, 
278, eíeg. 

- de Montm.ôr o Novo, 1 80. 
-dcTavora, 118. 
- de VilJa Real, 190. 
-de Villa Vi.fofa, 147. 
Martim Af011JO dt C'jlro, algumas 

acçõn t\las , e iuando faltcco , 
, J 18. Com qocm oy cafado. lbid. 
D. Martim Ãff011jo d1 Ct1flro, que 

f ófios teve, 4 19. 
·Martim Cwrt" de Sá , com quem 

dlá ajuftado para cafar, 461. 
Martim Rodriguts dt AIMtú , com 

qutm foy cafado , e que fuc:ccf
faô teve, • 7S• 

Mttrtim Y11f911t1 Jt1 C1111IM, Conde 
de Valença de Campos, l 7f• 

M ll/tatenbt11 (D. Filippc ) Conde de 
Coculim, fcus pays, e cafamento, 
146, Que filhostcn. lbid. e 147. 
O Conde D. Fnncifco qnando 
nafcco, 147, Seu cafamenro, e 
filhos. Ibid. 

Mt1ftt11enhtts. Alguns Fidalgos ddla 
Familia com quem cafaraó, e que 
dcfccndcncia tivcraõ, ~ 36 ,e fcg. 

M1ti11 Y41\, mulher de grande vir
tude , que dizia da innoccncia da 
Duqueza D. Leonor de Mcndoça , 
r8z. 

Mello. Vcja·fc D. Frt111tifto M411Dtl 
de Mello. 

Mello. Cafamcntos, e fucccíTaõ de al
guns Fidalgos dtfia Familia, J47, 

. e feg. 
Mmd~4 ( D. lnigo de ) Marquez 

de Santilhana, com quem foy ca• 
fado , e que defcendmcia teve, 
6os'> e691, Quando falccco.lb· 

M111· 
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das couf as not11Veis. 
Mmd~ (D. Leonor de ) J J o. 
MmdOi'i VeJa•fe D. Ltonor dt Mt11-

d'1 .. 
Mmâ"í"· Fidalgos ddla Familia , e 

a {ua gr.indc nobreza, s 94- Quan• 
do principiou dl:a Familia , 5 9 7. 
Alguns Fidalgos dcJ!a, 605. 

Mtttt7.tS e D. lgnacia de ) de quem 
foy filha , e aom quem cafoy , 
118. 

Mmnts ( O. Joaó de) Senhor de 
Canranhcde , de quem foy filho, 
e defccndentc , .& 1 a. Com quem 
cafou, e que filhos teve , 17 1 , e 
fcg. D. Pedro de Menezes, feus 
cafamentot , e filhos, 2 7 4 , e feg. 
D. Antonio de Mtnczcs com quem 
cafou , e que def cendencia reve , 
177. D. Pedro de Merims, Con
de de Cantar hedc , feu cafamtn• 
to, emortc, 177, efcg. D.An• 
ronio Luiz de Menezes , Marqucz 
de Marialva , que póftos teve, e 
de que terra• foy Senhor , 178. 
Empregos , e a~éa f ua1 milita• 
ra, J 19 ; e frg. C. uando falecco, 
e aonde jaz , J 8z. Seu cefamenro, 
e filhos. 11:.id. e J 8 J• O Marquez 
D. Pedro quando nafcco , J 8 5. 
Que empregos teve , e q~ando 
falecco, J 86. Seu calamenio, e 
fuccefüó. lbid. A Marqueza D. 
Joachina , quando nafceo , J 86, 
e feg. Seu cafamento , e filhos , 
1~7. O Conde D.Pedro, feu na{• 
cimento , e alliança mauimoniaJ, 
188 • e frg. 

Mtnt'VI (D. Pedro de) de 'quem 
foy filho, J 64 Louva•fe o fcu 
valor-, e acçées, que fez, 165. 
Quando faleceo , e com quem foy 
cafado. lbid. Que filhOI teve, 166, 
e feg. O. Antonio de Menezes, 
que Eüados teve , e quando fale· 
eco, 167. Seu caíamento,•efuc
ceíl'aõ. Ibid. D. Pedro de Mene• 
zcs , quantas vezes, e com quem 

Tom.V. 

foy cafado, e que dcf=idcncia _.; 
vc, 169, e feg. 

Mmezts ( D. Rodrigo de) feus em• 
pregos , catamento, e fÍÍbOI , J 8 .9• 
D. )ofeph de Menezes 1 ColHle de 
Vianna , quando falecce , e co~ 
quem foy catado, J .9º• 

Mtnt'J/S• Alguns Senhores antigOI 
dtüa Familia, 17 f• 

Mtf" do Arcebifpo D. Theotonio 
era aflifüda de doze pobres ; aos 
quacs mandava examinar da Do~ 
arina Chritláa , 6 s 8. 

M;gutl C11rlos d1 'I 4rc>or4 , Coode 
de S. Vicente, feu1 lugarca, cafa• 
mcnto , e fucccfTaõ, z z 3 , e fcg. 

D. M;g"el de .Nort>'llb", zc9. 
D. Miguel dt .Nóroti/:4, O>nde de 

Linharcs , J 1 1 , e fc~. Fcy feito 
por EIRcy Filippc IV. Marqucz de 
Oijon, e Duque de Vifeu. lbid. 

D. Mig"tl de Nmnlui , Duque de 
Linharcs, teus Jugara, e cafamco
to , ZI 4 , e f eg. 

Mitliftro. Q.uc ditTe hOlll àicrc:a da 
ck1pó , que {e fez de D. Conf .. 
tanuno para Vice•Rey da lndia, 
118. 

Momb~~",' P.rte, quando foraõ w
ma<las a<>! Arabios, ~ 6 ~· 

Monforte ( A Igreja da Villa de) 
foy concedida por EJRcy D.Ma• 
noc:J ao Duque D. Jaymc , pa• 
ra qae a crigitTc cm Cc:mmcnda, 
sza. 

D. Môr PitgM , de qacm foy filha, 
e com 9ucm cafaclã, 97• 

MordlS (Manoel de) Sepico, fea 
cafamcnro, ~9S'• 

Muley·Ztimaõ, Senhor da Praça de 
Azamor , a quem entregou o ge
vemo deJJa, '17. 

Yyyy Nobrr• 
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720 
lugares Eccltfia&icos fe .lhe oifm. 

N ceraó, 198. D. )oaó de Norooha, 
Capitaõ de Ccum , quaodo.faJecco, 
2 c4. D. Leonor de Noronha, que 

N Obm,.4 , que grãos rem ~ e por Obras compoz, e aonde jaz, 104, 
quem foy conferida além dei- e JO$. D. Affonfo de Noronha, 

· Rey , a qu~m pertence privati• fcus lugares, calamento, e defccn-
•amcnte, $72• dcncia, 106, efcg. D. Miguel de 

Norcn/:i1 ( )). Anlonia de) fcu caía• Noronha , Jo51o D. Affonfo de 
mcnto, ~c8. Norcnha, JIO, e fcg. D. Miguel 

Noronht1 ( D. Antaõ de) {cm pays, de Norcnha, J 11, e feg. D. Fer-
aqões, cafammto, e morte, J47, nando de Norooha, Duque de Li· 
e fcg. D. André de Noronha, Bif • nhara, feu cafa~nto, e dcfcm-
po de PortakJrt , de quem foy de11cia , J 14- D. Miguel de Noro-

·.filho, e que lugares teve, 149, nha,214, cicg. . 
e fcg. Quando falcceo, aonde jar, Noro•h• ( n Marcos de) Conde dos 
e que Epi1afio tem, aso. Que.6• A1'os, feu cafamer.to, e dcfan-
lhos teve. lbid. dencia, J ;4e O. Aff onfo de No-

Nor011bl# ( D. Antonio de ) Conde ronha, l H• O. Rodrigo dt No-
de Linharcs , que lugares teve , ronha , f.cu uíamcntO , e f uccef-
quando fa leceo , e aonde jaz, JS' J. faó , .i U , e fcg. O Conde D. 
Com quem foy cafado, e que def• Thomás, fc:us cafaJncruos • e def-
ccndencia teve. lbid. e JH• D. ccndcncia, J J7, e frg. D. Mar-
lgnacio de Noronha , fcu cala· cos de :Noronha, % J 8. 
mento, i 54- O Conde O. Fran- Noronh• ( D. Nuno de) naõ foy 
cifco , que lugara teve , quando · provido cm huma lgrc1a, por lhe 
faleceo, e aondr jaz, JS'S'• Seu naõ querer difpcnfar o exame o 
cafamcnro, e filhos, J S'6, J s8, Arccbifpo D. Theotonio, 6n. 
e fc~. D. Margarida de Noronha , D. Nuno Al'Wtts dt Noronb•, que 
que cGado teve, e que Obras com- lugares teve, e com quem foy Q· 

poz, 2 6 2. O Conde D. Fernando, fado, J 04 Aonde jaz o f.eu c:or• 
feus lu~ara , e cafamento, 16 J• po. lbid. 
Quando falecco , aonde jaz , e D. Nuno Al-wm Ptrtir11 (O C.On-
quc ti lhos teve' a 6 J ' e J64e dcfiavcl) naó foy tronco da Caía 

Noronh4 ( D. Carlos de) {cus pays, de Bragança, 6. Quando foy fei· 
e cn>pregos, J 70. Q>m quem foy to Conde de Ourem, 9 ~· De que 
cafado, e que filhos teve , .i 70, terras foy Senhor , e de que virtu• 
e J 71. D. Antonio de Noronha , dcs adornada. lbid. Quando fa• 
fcu cafamcnco , filhos , e morte, eco, e aonde jaz, .94 C.Om 'lucm 
J 70' e J 7 r. foy cafado. Ibid. Que doaçao fez 

ND1onb4 ( O. Diogo de) Marqucz a feu nero o Duque O.Fernando, 
de Marialva , feus pa ys, calamcn- 1 o J , e f~. 
to, e filhos, .z 8 7. D, NNno .Al'VMtl Pertirtf, (eu cafa-

Noronh• ( D. Diogo de ) com quem mf'nto , filhos , e morte , J 98. 
foy cafado , e que dcfccndcncia D. Nuno Al'Wl'ts dt Portug.J, ÍIUI 
teve, 196, e feg. D. Joaõ de No- pays , cmprcgot, e falccimmro, 
ronha, dcCJucm foy filho, e que uo, cfeg. 
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das coufar not11vei1. 72t. 
N14tto Freirt dt Antlrllilt , quem foy, 

JO~. 

D. Nm10 Mt1ft•mht1s , qae merccs 
leve, com quem cafou, e que fi· 
lhos leve , B 6. 

D. Nuno Mt1/ (11rtnbt1S , feus empre
gos, cafamemo, filhos, e morre, 
HZ, efog. 

NHno Y t1~ de Ct1jhllobrt11tco, fcus lu
gares , e f uccctlàó, 1 j/6. 

o 
O R11torio do Duq11t , he por tra• 

diçaõ o nome de huma Ermida, 
que o Duque D. Jayme mando1.1 

fazer na cerca do Motteiro dos Re-
Jigioíos, que formaó hoje a Pro
víncia da Piedade, 497. 

OrdtnllílÕ feita por EIRey D. Manoel 
naõ tinha exercicio nas terras do 
Efhdo de Bragança , S' ~ p , e f eg. 

Ordtn4ílli do Rey"o , foy difpenfada 
para que o Duque de Bragança 
déíTe aos fcur criados, cm remq. 
neraçaó de o fervircm , os officios 
dai; fuas terras, S'49• 

(}u<vidom du lerras do Eftado de 
Bragança gozaó dos mefmos pri· 
vilegios, que os Corregedora das 
Comarcas, ;40. 

p 
'P Acbtto ( D. Joaõ ) Duque de 

Efcalona , com quem foy cafa
do, e qac afcendcncia, e dcf

cendencia teve , 6 91. Quando fa· 
Jeceo. lbid. 

Pttlaâo de Villa Viçofa, em que an
no , e por q\lem foy edificado , 
~60. 

Pttf,,,,, (Condado de) por quem foy 
crcado, e a quem conferido, l4º' 
e feg. 

Tom.V. 

PIUJo (O Padre ) ConfefTor do Da· 
que D. Fernando li. cm que Obras 
mofuou a innocenciil dCft:e Prin• 
cipc, 4S7, e feg. 

D. Ptdro ( O Infante) foy Rcgen1e 
do Rcyno J J 1 , e {eg. Que prin• 
cipio houve para as difcordias, q_ue 
teve COlll fcu irmaõ o Duque n. 
Affonfo, ~4- Tendo entregado a 
ElRey o governo do Rcyno , e 
mandandolhe , que continuafTe 
com elle, o impugnou o dito Du· 
que, 64- Quando foy defpcdido 
dcJlc, 6 7. EIRey lhe ordenou f 
que fc rcconciliatre com o Duque 
O. Affonfo , de que fe fez huma 
ratificaçaõ reciproca , que naõ foy 
verdadeira, 6 7. Que fe feguio de 
impedir, que o Duque D. Affon
fo cntrafTe pelas luas terras com 
gente armada, 6 8. Vendo a fcu 
fobrinho tmpcnhado a racificar as 
diícordias rctC:ridas , lhe dcrcvco 
buma notavcl Carta, que fe lranf· 
creve, 1 2 o , e feg. 

Pedro Cif4r Jt Mme~es , feus em
pregos, calamento, e filho1, JOO. 

Ptâro Ctf1tr de Mtn~tS, ~ºJ• 
D. Ptdrotie MmfZIS, primeiroCon· 

de de Cantanhede, com quem ca• 
fots J ~ 1 J. 

D. Pedro de Mmn._es, primeiro Coa• 
de de Villa Real , que lugarc1 , e 
defcendcncia teve , e ciuando falc
cco' 460. 

'»• Pttlro d1 Mmrzts, terceiro Con• 
de de Villa Real , quando, e com 
quem cafou, 188, e feg. Quan• 
do , e por quem foy acado Mar
qucz da mcfma Villa, 190. Com 
que ceremonias fe lhe conferio ef· 
la dignidade , 190 , e fcg. Foy 
tam bem Conde de Ourem , e Se• 
nhor de muitas terras, que fc rc· 
ferem , 192. Que diíTe ElRey 
quando lhe conferio o governo de 
Ceuta , no qual foy muito pra· 

Y yyy ii dente , 
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Index 
dente, e valerofo , e vence o a Gi· 
Jbaré , e.a piraõ d os Mouros , 19 3. 
Vohando para o Rcyno acompa• 
nhou a EJRcy D. Affoofo v. a 
Caftclla , e que obrou ncfla occa• 
fiaó, 193 , e fcg. Que acções 
mais obrou na paz , e que mcrces 
lhe fez ElRcy , 194. De quem 
foy filho , 194 , e feg. Quando 
faleceo , e aonde jaz , 19 f• Que 
luto romou EIRey pela f aa mor-

. rc. lbid. Que defccndcncia teve , 
19s-, efcg. . 

D. Ptdro dt Menn.,11, terceiro Mar· 
qacz de Villa Real , for muito 
erudito, e grande Gcnera , 203. 
Com quem foy caf ado. lbid. 

D. Ptdro dt Noronb• , feus pays , ca• 
famcnro , e filh<>1 , 2 S' 1. 

D. Ptdro Rodrigu1s p,,,;,, , com 
qu~ foy cafado , e que defccn
dcnaa teve, 97. 

Ptrtir• (D. Manoel) filho primogc
nito dos Condes da Feira, fcu ca
famm to , e f uccelTaó , J 9 1. D. 
Uio;;o Forjaz Pereira. lbid. D. 
)oao Forjaz Pereira , que empre
gos teve, e quando faleceo, J 9 ~. 
Com quem foy çafado, e que def· 
ceadencia teve, J 94 A CondefTa 
D. )oanna Pereira , J 94 , e fcg. 
O Conde D. Joaõ Forjaz Pereira,. 
291• OCoodc D.Fernando For· 
jaz Pereira qaando falecco , e com 
quem foy cafado, J 96. Que fi.. 
lhos teve f6n do Matrimonio, 
296. 

Ptrtil.. Alguns Fidalgot ddb Fami
lia com quem cafaraó, 97• 

P1r(111 ( EJRey da ) mandou huma 
Embaixada ao li::onde da Ericeira , 
Vicc-Rey da India, e o que fe fe• 
guio della, ~ 80. 

Pirntnttl ( D. .Manoel) Conde da 
Feira , fcus pays , e empregos, 
2 94- Com quem foy cafado , e 
que fuccefTaó deixou. lbid. e fcg. 

Pobre. Rcfcrc-fe o que f ucccdeo com 
hdm ao Duque D. )aymc , 566. : 

Por,.u. ( Cidade de ) por quem 
foy queimada , ~ 7 9· · 

Porto C111r1ro ( Martim Fernandes) 
feu cafamcnto , e defccodenda, 
605. 

Portugdl (·o. Maria de) de ~d:' 
foy filha , e com quem ca , 
169. 

Prior do MoGciro de Nolfa Senhor& 
da Graça de Villa Viçofa era no
meado pelo Oaque D.Jaymc, s6 •· 

Q 
6) Urírós(TrifiaõGuedcs de) de
~ fcndeo a innocencia da Duquc

za D. Leonor de Mendo?, 
S' 7 8. Quando faJccco. lbid. 

Qyinhones ( D. Thcrefa de) Condef· 
fa de Mclgar, de quem foy filha, 
e com quem cafoa, 691. 

R 
R Egnt!t do Reyno foy o n.. 

que D. Affonfo, 70, e feg. E 
tambcm cm dus occafioens o 

Duqae D. Fernando I. 158 , e 
168. 

Ribtr• (D. Pedro Afan de ) primei
ro Adiantado de Andalazil , com 
quel'n foy cafado , e 'lUC defccn
dcncia teve, tiO$. 

Rio ( D. Brites do) f eas pays , caía· 
mcnro , e filhos , 2 7 4 • 

D. Rit• 'Joftf• ü Cojl• Frtirt, fea 
cafamcnro , e f a«cfTaó , 1 U , e 
fcg. 

D. Rodrigo tl4 Coftd, que lagares te
ve , e quando falccco , ~ o6. 

D. RodriKD ti• Cofl• , ku cafamen
to, 407. 

D. Rodrigo de Mtllo, primeiro Con
de 
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Jas collf 41 notavei1. 
de de Olivença , com quem foy 
cafado , e que defwidencia teve, 

. 6J~ . 
D. Rodrigo dt Mtllo, primeiro Mar

quez de Ferreira , 6 HI• 
.D. Rodrigo ú ~· , fcu cafa

mento, 196. 
D. Rodrigo til Noron/M , {cus ~JS, 

cafsmemo , e f~ceíTaõ, 188, e 
J 10. 

D. Rodrigo Ttllt1 dt Mm~t1, que 
lugares teve, e com quem cafou , 
~ 10. Que. filhos teve, e quando 
falecco. lbid. 

Rolim ( O. Francifco ) de Moura, 
{eu cafamento, e filhos, 268. 

Ruy FurtMlo , com quem foy ca• 
{ado , e que defccDdmcia teve, 

'!>~· Ruy d4 Gr44, foy o Jui2 do procef· 
fo, .que fe formou contra o Du· 
que de Bragança , 441. 

Ruy dt M1llo, O>ndc de Oliv~, 
foy Governador de Tanger, 178. 

RN.J T tllt1 dt Mmrzts , leu · caía· 
mento , filhos, e mone , J 16, 

R"Y Ttllts dt Mtnt111, feus pays, 
cm pregos , e morte , J 2 .9· 

s 
SA ( D, Filippa de ) CondefTa de 

Linhara, de quem foy filha , e 
com quem cafou, 16 ~· Como 

difpoz da foa fazenda , quando &
leceo, e aonde jaz, 264- Que fi
lhos teve. lbid. 

S11ldnb11 (D. Antonio daSylva de) 
feus pays, e cafamenro, 17 4, 

S "1tlnbll. Cafamentos , e defcenclen• 
eia de alguns Fidalgoe ddla Fami
lia ~ H ~ , e fe_g. 

StbAjHllÕ Ctf 11r dt Mmnts, que lu
. gar~ teve, quando falecco, eaon

de Jaz, ~01. 
Stmi##io de S. ~Maneio na Cidade 

de Evora, por qaem afoy fundado, 
671. 

Smbor dt Fontf Aret1d11 , de quem 
era defccndcnte , com quem foy 
caíado , e que filhos teve , 3 6 8. 

StpulturAS dos Duques de Bragan• 
ça , por quem foraó edificadas, 
s-6 •• 

Stpu/1urt1 do Conddhvcl D. Nuno 
Alvares Pereira foy reedificada 
pelo Duque D. Jayme, 161. · 

Silw ( Aym Gomes da ) feu caía• 
mento ,e defcendencia, 6 l.s>· Joaõ 
Gomes da Silva com quem foy 
cafado, e quando falece<>. lbid. 

Sil'V4 ( D. Joanna da) feua pays, e 
cafamemo, z66. 

Sil<r•4. Vcja·fe 'Joâ tf4 Sil'TJ• Ttlll 
t Mt1z~1, C:ondt dt Auir111. 

Si/'t4 ( D. lfabel da ) Condeffa de 
Alv<>r, de quem foy filha, e com 
quem cafada , J ~o, e 240. 

Sil'Vt1 ( D. Marianna da) feus pays; 
e catamento, z 14 

.Sil"lltir• ( D. Manoel Lobo da ) de 
quem foy filho, com quem cafou, 
e que dcfccndcncia teve, J4•• 

Sil"CJtir11 ( D. Maria Joanna ViCCG
cia da ) com qaem foy cafada , e 
quando faJcceo, 2 JS'• 

Sil'Vtirtt ( D. Rodrigo Lobo da) 
Conde de Sarzedas , f eus lugares , 
e cafamcnto, J J 8 , e feg. Que 
dcfcendcncia tcve. lbid, D. Mi~ucl 
da Silveira. lbid. e 140. O Con· 
de D. Luiz da Silveira , feu naf ci• 
mcnto, empregos, cmonc,141, 
e fcg. Com quem foy cafado , e 
que defcendencia teve , 241. O 
Conde O. Rodrigo da Silveira, 
244, e feg. 

Sil-r-1ir11 ( Vafco da) Que vida fc
guio, e que lugares teve, l 16. 

Síhtir4 ( Vafco da) Que empre
gos teve, e com quem cafou, l 16. 
Aonde faleceo. Jbid, 

Sotiro Mmdts Ptlitt, de quem foy 
filho, 
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filho , com qaem cafou , e que 
defcendcncia teve, 97• 

SOM/• (D. Anna de) fcut pays , e 
cafamento, z68. 

8014f• { Duarte de ) aonde fa)eceo, 
. e com que· grandeza fe lhe fez o 
funeral , 6 16, 

Sou[• ( Hcnriq ue de ) Tavafts, pri• 
meiro Mar9uez de Arronches , 
com q_"!elll foy cafado, J J o. 

Souf• (Martim Affonto de) depois 
de íervir na Caía de Bragaoça , 
patTou pra a ReaJ, 46.s>· 

T 
T:Àtlftr. Tratando os Infantes da 

Conquiüa defta Praça, a naõ ap• 
provou o Duque D. .Affoofo, 

mas mandou o O>nde de Arravó-
los feu filho , 3 o. Que {e paffou 
na cxpugnaçaó della , 114. Quem 
romou ao depois pofTe della, e foy 
nomeado {eu primeiro Governa· 
dor, •'-8· 

T "l'"d" de Villa.Viçofa foy feita pc
fo Duque D.)ayme, H9• 

T "X" por quem foy faqucada , e 
reduzida a cinzas , zoo. 

T A't/Or/$ e Antonio Luiz de ) Conde 
de Sarzedas, feu cafamenco, cm• 
pregos, e fuccelTaó, 24S'· 

T d'VOrd (Antonio Luiz de) Conde de 
S. )oaó, de que terras foy Senhor, 
com quem cafou , e quando fale
"º , J 16 , e feg. Luiz Alvares de 
Tavora , feu nafcimenco, e cm· 
pregos , z 1 7. Quando fo)• feito 
Marqucz de Tavora , u 8. Seu 
cafamcnto , def cendencia , e mor• 
te. lbíd. Antonio Luiz dcTavora, 
quando nafceo, e que Ju~arcs te

ve , 119, Quando falecco , com 
quem foy ca(ado, cque fuccdfaó 
teve , u o. Luiz Bernardo de Ta
vora, J u. A Marqucza D. Lco-

nor de Tavora, fea cafamemo, e 
defandmàa, u~ ,u13. 

T tnJOt" ( Francif co de ) Conde de 
Alvor, feu nafcimcnto, e empre
gos, U9o Cem <JaelD foy ca{a
Clo , e qaando faiccco. lbid, e J ~o. 
O Conde Bernardo de Tavora, 
130,eleg. 

'I "''''" (D. MariaJofcfa de) Om
dcfla dos Arcos , fcu QfalllCOlo, 
morte , e dcíceodmcia , 1 34" 

T """" (Miguel Carlos de) Conde 
de ~. Viccme , que lugares teYe, 

com gucm foy calado, e qwe {ac
cdfaõ teve , U 3 , e feg. O Con
de )otó .Alberto de Tavora , leu 
nafcimento~ e mallirDCIDÍO, ais. 
Quando falcceo. lbãd. O Conde 
Manoel Carlos de Tavora, 117, 
e leg. O Conde MigaeJ Carlol, 
fcu calamento, e filhas, 128, e 
feg. 

Ttlles (o. Antonio) de MUM!let, 
Conde de Villa P~uca, fcUI payr, 
acções, e calamcnro, J 2 1 , e fe;. 

T e/les ( Manoel ) de McnCZC! , 4c 
quem foy filho, ecomCJucm ca
fou, ~ 14- Alguns Fidalgoe ddla 
Familia , J 1 5 , e feg. 

Ttllts ( Ruy de Moura ) que laga
ttt rcve, com quem foy cafado, 
e que fucceffaó teve, 268. 

T er~MiM , porque morivo, e como 
fedesfizeraõ,4;0, e4J6. Quan
do fc concluitaõ detodo, 448. 

D. Tbtodo(io J. Duque de Bragança, 
fez pintar cm huma Sala do fcu 
PaJacio de Villa Viçofa a Cooquif·· 
ta da Praça de Azamor, flJ)o 

D. Theotonio ( O ArccbifpO) aonde, 
e quando nafceo , 649. AOndc ef • 
tudou u )erras humanas, e Oi vi
n:is , 6 5 1. Para f e infiruir na po
Jitica, andou pelas principies Cor
res de Europa. lbid. Porque mo· 
tivo vcfiio, e largoll a roupeta da 
C()mpanhia , 6 5 J. Qac Qcncficiot ,... 

teve, 
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das C1Juj4t '1ot4veis. 
teve , e com que caridade fatidiazia . 
u obrigações de Paroc:ho , 6 H• 
Teve grande &raio com Santa Thc
refa, S. Carlos Borromco, e ou
ll'OI AroüoJicos Varucns. lbid. 
Quando foy feito Coedjulcr do 
Arod>ifpo de Evora , 6s4· Em 
que aano foy tciio Arubiipo dcf
ta Mcrrepoli. lbid. Cem qve 10-
btcza era guarnecido o fcu Pr.la
ao, e adorrrada a{ua1elToa' 6 54, 
efog. Como· remediou a cfierilida
de , C (ê ho"c CORl OS 8f Cfiados 
da faa Dicicdi , 6 n , e feJ. e om 
que hamiidade afliftia no Mdlci
l'O da Carruxa, lí57 •. Dite ,_alan
te (eu a hum i{eli1;iofo , 6 5 8. Cui
clado com que manàava C\lrlr os 
enfttmos , e focccrrer OI p<>br<s , 
~s8., e f~ Cafo celebre, que lhe 
fuccedco com hllm Cidadaõ Ebo
renfc , 660. Com que grandna 
W~oa a Empmuriz D. Maria, 
e a ElRty Fi.lip~ li. 661. Pacien
cia com que tolerou as injurias, 
que lhe fez hum C<mego , 66 2. 
Vi6tava os Cor:egos, e Clerigos de 
bom ~edimcnto , 66 ~· Fun
dou o Mofieiro da Canuxa , ao 
qual drixou p<>r herdeiro. lbid. A 
devoça6 , que tinha ao lnfiimto 
da CartoK• , a pabticou em hsima 
Carta efcrira ao Papa Ortgorio 
XIU. a qual fe tranfcreve, õlS 5 , 
e feg. Que mais fundaçéea fez, 
671, Que ,iiffe rccolhendo-fe de 
vjfitar o Arccbifpado, 672. Que 
rcllida ó , e promp1idaó teve em 
adminillrar a ]utl:iça. tbid, Naõ 
quiz difpcnfar o exame , que ha· 
via fazer D. Nuno de Noror.ha, 
para fer provido em hurna lgre
Jª, 6 7 ~· • Que refpondeo .ª Dom 
Chriíl:ovao de Moura ped1ndolhe 
huma Concfü. lbid. Que diffe 
dellc EIRcy Fihppc J(. quando fc 
hia oppor cm Roma a huma Ley 

doReyno, 6-74, er. Indo im• 
pedir o pcn!aó r,craJ , que pertm• 
dia a gente de 1'1açaó Hcbrca, fa
Jccco, eaondc, 67~. Ofcu ca
nacr, 676. Rcf\-rcmfc algum• 
cJaufulas do fca tcftamcnro , e 
q0<m foraó oa {cus Tcf.bman~i· 
ros. lbid. e 617. Que Obm com• 
roz , e mandou ÍDI primir , 6 7 8. 
Aonde jaz , e que Epitafio ttm t 
678, cfc,. 

7 itt ( A Cidade de ) foy deflmpa• 
nela pcloa Mouros , fabtr.do· que 
k rinha conquiftado Azamor , 
5.14. 

Tojal (D. Ir.nacia do) de quem foy 
filha, 269. 

Torm N"1'Wf (A Villa de) quando 
foy cnéh cm Dacado, e a quem 
fc conftrio , 5 9• · 

T D<t.'41' ( ~,Maria de ) [)uqutza de 
Friu , ÍtUI payt , e cafamento, 
691. 

Tromo da Cafa de Bragança foy El
Rcy D. )oaó l. 6. e fc& 

u 
T /Al-r:erdt ( Mofieiro de ) fbr 
y quem foy fundado, 659. 

P 11Jco Fmumàts C"tf D', qae la• 
garet teve , cem qann cafou, e 
quando fa)ccro, ~oo. · 

D. 1'11fto d11 Gttm• , que beneficio 
dcvco ao Duque D. Jayrne, e pa• 
ra que fim lhe vendco cfte daas 
Villas fuas, 570. 

D. P 4.fto L11iz.. Coutinho , fcus cm• 
pregos, cafamcn10, e filhos, 3c6, 
e f~g. 

Yttfao M11tins Pimtntel com quem 
cafou , e que dcfccndcnda teve, 
97• 

1'tg11 ( D. Ltcmor de la ) fcu caía~ 
mento, e fucceílaõ, 60,. , e 691. 

Ytl1f'o (D.lfabcl de) dequcm foy 
filha, 
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ln ilex das cott fas vot ave is. 
filha, 601. Pec'ro Fcrnánecs de 
VeJafc:o 1 Senhor de Mcdin;i, 
quando talccco. lbid. Seu caía• 
mento, e dtlcu.ccr.cia. Jbid. D. 
Uabcl c!e Vclafco , · Ít\ls J ays , e 
afccndentcs, 691. · 

'1'it11il.tf. Os rr.cm·ccm dd'a Villa, 
que fürrlica füuaó a llR<y O • 
.Affoofo V. e cerno lhu ciifluio, 

. 1~· . . 
D. l'im1ti4 (A Senhora) de quem 

· foy filha, e q·uc ctlado de vida t~ 
•e , Cfo r. Foy muitOI ann~ Ab· 
bed4do McOriro dH:Cha~ de 
Villa ~ isofa. lbld. Qua~ fale· 
eco, 601. Que dtmonllrascca fez 
o Duque fcu íobrinho relo fcnti· 
mcmo dafua morte, 601. Aon• 
de jaz , e que Epirafio ttm , 69 JI' 

. 1'imttt M•rti"s Ct4rutdlo, leu c&fa· 
m~mo, e clckcrdcncia, 97• · 

l'itt-Rty J11 lndi4, que rodcrcs faó 
OI f CUS t 6 1 9• 

1'ill11 Boim. Nclla pincipiou huma 
Caía de Campo o Duque D. Jay• 
me, H9e 

Yill•g""' (D. Brites de ) qoe occu
paçaõ teve , e de quem foy filha , 
$9$• 

Fillt1 P•tll ( C'onde de ) com quem 
cafou , ~J J• Refertrnfc algumas 
acções fua•, e a ddctndcnc:ia , que 
ttvc, u 1 , e feg. e JJ ~, e fe~. 

Yill• Rt•I , quando foy crc& cm 
Dacado,-6~ 

Pi'ttro ( p, Alonfo Pem de ) feus 
. ra y& ! caia.mcnto' e dcfcmdcocia J 

õ 91. Quanlo falccco. lbid. 
1' oto <!o.Duque D. Fernando J. para 

que llRcy D. Duarte naõ dilata{. 
fc as primeiras Ccrtcs , que COO• 

vccou, 1c9. He louvado outro 
'oro feu · àtcrca do rdgare do In-
fame O.Fernando, 114 i 

Ut:t•õ ( Con<!ado de) quando -fóy 
e.reado, e a qccm conferido, J 17. 
Alguns Scrihon! , e Condes dcfta 
Cala com quem cilfaraó , e que fi
l~os ti veta o, 3 14, dtg. 

Uttnfti (O.Conde de) porque caa.; 
fa 1t tt~giou cm Cafa do Duquo 
D. ]•}IT e , e como foy miado 
fOrelle, so r , cfeg. Porque mo
tivo dcfafiou ao diro Duque 1• e 
que lhe mandou c&c dizer, slS7, 
C ÍCJ!'o 

D. U ""'" F tmt#ttlts , feus pay1, 
calamento, edcfcmdcocia, 97. 

D. Urr•t1 Yi1gt11, 97• 

ZUnig~ (D.I~ de) dcqaem 
toy filha , com quem cafou, e 
que filhor revc , J 7 f. 

Zt4nixti (D.Maria Lui2.a de) llar
qucza de Baidn, com quem dlc
ve ajufbda pera nfar , depois de 
6car viuva, u .s, e 1 acs. 
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